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Himmelbjerget.

Danmarks højeste Bjerg havde jeg ofte set, men
hidtil endnu ikke besteget. Nogle Gange førte min
Vej mig i dets Nærhed; men mine Rejsers Med tillod

intet Sidespring, og jeg maatte lade mig nøje med
i en halv Mils Afstand at betragte det danske
Schwarzwald og i Forbifarten at kaste et hurtigt

Blik ned gennem Dalene til den yndige Sø, der bug-
ter sig mellem græs- og løvklædte Øer og dybt ind-

skaarne Landtunger. Omsider fik jeg mig løsrevet

fra alle Hindringer og besluttede at gøre Himmel-'
bjerget til det eneste Maal for en to Dages Lystrejse.

Min Fætter Ludvig, som nylig var kommen fra

Hovedstaden herover, ledsagede mig.

Formiddagen var klar og varm og lovede os en
smuk Aften; men hen paa Eftermiddagen dannede
sig lidt efter lidt i Sydvest en Række af hvidlige

Skyer med ildfarvcde Kan ler.

Fætter ænsede dem ikke; men jeg, som kyn-
digere Vejrspaamand, kendte disse Tordenens Værk-
steder og bebudede ham, »at Aften ej vilde blive Mor-
gen lig«.

Vi red just i den Retning, at vi havde dem lige

imod os, og kunde derfor stadigen bemærke, hvor-

Sk. St. Blicher: Samlede Noveller V. 1



Iccics (le stedse hævede si^' liøjere og hojere, mørkne-
des ved Roden og Inarnede sig som Snefjelde op
over Himmelbjerget. Vor Fantasi viste os dem som
Scliweizeralper, og vi søgte at indhilde os selv, at vi

befandt os i hint stolte Klippeland: vi saa Schreck-
horn og Welterliorn og den aldrig berørte Jomfru, i

Skyernes Dale erkendte vi Isbræerne, og naar en
fremstaaendc Knop bøjede sig, sank og sammensmel-
tede med den øvrige Bjergkæde, var det en Lavine,

som begrov Huse og Byer i evig Sne.

Endnu videre udmalede vi med barnlig Lyst
denne majestætiske Alpescene og forlystede os saa
længe med dette Selvbedrag, til det løsbrydende Uvejr
vækkede os af vore Drømmerier. Tordenen buldrede
hørligere, heftigere, saa vor Indbildningskraft forgæ-

ves anstrengte sig for i denne Dundren at høre Sne-
skred og Bjergfosses Larmen. Allerede strakte den
øverste udtyndede Skyrand sig ud over vore Hoveder,
og Skovstrækningen foran os indhylledes som i en
Taage af den nedstyrtende Regn. For silde red vi

stærkt til for at naa den nærmeste By; gennemblødte
kom vi til Alling og søgte Ly i en aaben Port.

Gaardens Ejer, en aldrende Bonde, der var for

os ganske vildfremmed, tog imod os med gammel-
dansk Gæstfrihed, lod vore Heste føre i Stalden og
indbød os selv i sin lune Stue. Straks saa snart han
saa vor vaade Tilstand, tilbød han os sine to Søn-
ners Klæder at drage paa, medens vore egne tørredes

for den blussende Arne. Begærligen tog vi mod dette

gode Tilbud, og i hans Overstue — saa kaldtes Bed-
stestuen — gjorde vi snart dette forfriskende Skifte

under Spøg og Latter over vor uventede Travestering.

Som Bønderkarle i Søndagsstads traadte vi atter ind

til Familien.

Værten gottede sig hjertelig over den skete For-

andring og roste vor Gemenhed (Ligefremhed)

;

hans tvende Døtre smilede, alt som de skottede til os:

j



»Valkyrierne rødmed.
de vendte sii; o^ lo.^

KafTekedlen stod allerede paa Skiven, omgiven al

kinesiske Kopper. Den oplivende Drik, rii^elig for-

synet med brunt Sukker og uforfalsket Fløde, skæn-
ket og ombuden af den ene vakre Datter, bragte atter

vort afkølede Blod i det raskeste Omløb, og da først

spurgte Faderen om sine Gæsters Navne, Vilkaar og
Hjemstavn.

Imidlertid var Tordenbygen dreven over. Solen

smilede igen fra det skyfrie Vesten. Fjernt i Østen
suste og buldrede det; men her var det mildt og
stille: Stormens Aander havde sammenfoldet deres

vaade Vinger, og Regndiamanterne tindrede paa Løv
og Straa. Aftenen turde endnu vorde Morgenen lig.

»Op paa Bjeri^et!« raabte vi til hverandre.
»Men Deres Klæder?« faldt Bonden ind.

Vi gik frem i Yderstuen, hvor den anden Datter
var beskæftiget med at tørre dem; men ak! endnu
dampede de, og før om en god Time kunde hun ikke

love os dem i brugelig Stand; dog, da vilde det maa-
ske være for silde at nyde Udsigten fra »Køllen ,

saasom Opstignim?en herfra vilde medtage næsten
lige saa lang en Tid.

Hvad var her at gøre?
Den ninke Bondemand hjalp os ud af Forlegen-

heden. »Dersom De ikke undser Dem ved Drenge-
nes Klæder,« sagde han, »kan De jo beholde dem
paa.«

»Det er et godt Tilbud !<s svarede vi begge, tak-

kede ham med et hjerteligt Haandslag og udbad os

en Vejviser.

»Den skal jeg selv være! s sagde han og fremtog
af Krogen en Knebærslok til os hver.

Vi tiltraadte øjeblikkelig vor Vandring, og det

endnu muntrere stemte ved vor Maskerade, især Fæt-
ter, der virkelig tyktes godt om sig selv i den blaa

1*



Kotte, (ler var vel bespækket med store Sølvknapper,
de lan^e Rylterstøvlcr paa Benene og den hojpuldede
Hat paa Hovedet.

»Jeg vil ret ønske, sagde han, at vi maatte
IræfTe paa andre rejsende derojjpe! det kunde give

kostelige Lojer.«

Foreren lo og indvendte, al han vel næppe kunde
lale »Bøndermaal«.

»Jo de ka han t r o \v, svarede Fætter, og
nu vedblev han at tale Jydsk, til den gode Peder An-
dersens inderlige Moro. Denne fandt alligevel en
væsentlig Mangel ved den fuldkomne Bonde: de fme
og hvide Hænder vilde røbe ham.

»A ka put em i e Lomm,« raabte Fætter,

der i sit overgivne Lune vidste Raad for alting.

Imidlertid naaede vi Aaen — Gudenaa — der
her allerede er temmelig bred og har et næsten umær-
keliirt Løb, da den egentlig kun er et Stræde, som
forbinder tvende Søer. I et Knubskib satte vi over

og var nu i en ganske anden Egn. Her begynder
Lyngen, hvis mørke Farve danner en fuldkommen
Modsætning til det muntre Grønne Øster for Aaen.

Endnu havde vi en god Fjerdingmil at vandre,

og da Lyngen, som næsten rækkede os til Knæerne,
var vaad af Regnen, fik vi Aarsag til at prise vore

lange Støvler.

Vi naaede Skoven — den stolte Bøgeskov, som
her syntes mig dobbelt skøn, fordi den staar oaa saa

mørk en Grund. Gennem skraa Dale bugtede Stien

sig stedse opad; men det tætte Løv betog os Udsig-

ten. Omsider traadte vi atter ud af Skoven og stod

nu paa Himmelbjerget.
Naar jeg hører en skøn Musik eller ser et ind-

tagende Skuespil, maa jeg altid nyde i Tavshed. In-

tet virker ubehageligere, mere forstyrrende paa min
Følelse, end naar nogen da vil gøre mig opmærksom
paa dette eller hint. Saa snart man siger lil mig:

>^hvor det er skønt!« saa bliver det for mig straks
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mindre skønt. Disse lydelige Udbrud af Beundringen
er for mig som Overøsninger med koldt Vand, de
afkøler min indvortes Varme. Siden, naar jeg ufor-

mærket er bleven koldere, da bytter jeg gerne Tan-
ker og Følelser med en Ven — med flere — finder

endogsaa Trang til at udlade dem — om jeg saa

maa sige — fra det overlæssede Sind.

Og saaledes er det vel, at Digteren kommer til at

s y n g e h j t: i Undfangelsens søde Øjeblikke bræn-
der han, men tier; derefter maa han udtømme sfg;

Tungen eller Pennen maa give det fulde Hjerte Luft.

Han er som en Sky, der i Stilhed samler Himmelens
Kræfter og, naar dens Tid er kommen, udøser sit

svulmende Forraad, tordner og lyner og overstrøm-
mer de forbavsede Marker.

Uheldig anbragt paa jnig var altsaa vor Førers
Tjenstvillighed, der straks begyndte med en Cicerones

Rundtalenhed at udpege og benævne alle de Kirker,

som fra dette Standpunkt kan ses, raabende ved
enhver: »Der ser De!«

Jeg overgav da Fætteren til hans Undervisning
og satte mig afsides for at s e uden at være nødt
til at h r e.

Naar Stolberg allerbedst har fortysket sin Ho-
mer, slænger han Pennen og raaber mismodig: »Læ-
ser! lær Græsk og brænd min Oversællelse!« Hvad
er en Naturbeskrivelse andet end en Oversættelse?
Endogsaa den mest vellykkede staar lige saa langt

under Originalen som Himmelbjerget i Jylland under
Himmelbjerget i Thibet. Derfor, gunstige Læser! hav
mig undskyldt, naar jeg ikke fortæller dig alt, hvad
jeg her saa. Hvad jeg saa, kunde jeg maaske sige

dig; men hvorledes jeg saa det? Næppe! —
Enkelthederne kunde jeg fremstille dig en ef-

ter en anden, men Helheden — alt paa een Gang?
— dertil —

>om du endog har Øre,

har Tungen ikke Ord.«
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Min Pen er ini^en Pensel. Rejs! rejs selv til

Himnielbjer,qet og se!

Men du, som maaske har staaet paa Toppen af

Brocken eller Dole eller Si. Bernhard, smil ikke,

fordi jei? ffør saa stort Væsen af vort stakkels lille

Himmelbjerg^; det er dog del største, som jeg og de
fleste af mine Læsere har set. Hvad for dig er

smaat, er stort for os.

Jeg fornam et Klap paa min Skulder, det var
Fætter, der stod bag ved mig. Han fortalte, at Fø-
reren var gaaet hjem for en halv Time siden, og at

jeg havde siddet en hel uden Bevægelse og uden
Livstegn, paa dét nær, at jeg nogle Gange havde blin-

ket med Øjnene. Han betroede mig endvidere, at han
begyndte halvvejs at kede sig, og at jeg derfor ende-
lig maatte bryde min dybe Tavshed.

»Og hvad har du saa egentlig set?« lagde han til.

»Det samme som du,« svarede jeg, »Luft og
Jord og Vand.«

»Men nu,« vedblev han, »stirrer du ganske me-
kanisk paa den Vildand hist nede i Søen. Du var vist

med dine vidtløftige Tanker paa Dover Klint hos den
gamle Gloster?«

»Ganske rigtigt,« sagde jeg, »denne Fisker i sin

Baad lader virkelig ikke større —

«

»Lad ham nu sidde!« faldt han ind, idet han
rakte mig sin Kikkert, »og stil den paa hin Bred! Vil

du tro, vi faar fremmede?«
Jeg keg derover og saa nu en Baad lidt ude fra

Landet, der syntes at stævne lige herover; den var

fuld af Mennesker, og tre gule Hatte lod formode, at

der var Fruentimmer iblandt.

Fætter foreslog, at vi skulde oppebie deres An-
komst, skønt det vilde blive silde, inden vi kunde
naa vort Natteherberg i Alling. Det dejlige Vejr af-

lokkede mig let mit Samtykke.
Skønnere kunde vi heller aldrig have ønsket os

det; Solen var nær ved sin Nedgang, men syntes os

4
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cit synke lan£?sommere end sædvanlii? — ret som om
den tøvede for end læni?ere at beskue Jordens Yn-
dighed, et Værk af dens almæi?lii?e Straaler. Alle

Vinde var til Hvile, intet Blad, intet Straa beværede
sii?. S^en var et Spejl, hvori den modliggende Egn
fordoblede sine Marker, Lunde og Huse. I Dagene
mod Vesten opsteg enkelte Røgstøtter fra de mellem
Træerne skjulte Kulmiler og Vaaninger. Men saa

stille det var i Luften, saa livligt var det paa Jorden:

Fuglesang i Skoven bag os, og foran os Hedelærker-
nes vekslende Elskovstoner, der svarede hinanden
fra Enebærbuskene; fra den sivgroede Søbred hørtes

Vildændernes Skræppen, Lommens og Vandhønens
Klukken, og længere borte den hjemvendende Fiskers

Aareslag og hans Aftensalme. Selv fra Markerne hin-

sides hørtes Kvægets Brølen, Gaardhundenes Gøen,
Møllebækkens Susen og Værkets Klapren.

Nu var Solen dalet, og Bedeklokkernes Klans? fra

manue Kirker kaldte den trætte Landmand til Søvn
og Hvile. Aftenduggen hævede sig allerede fra alle

Enge og Vande, og snart skjulte den hele Søen. De
fierne Bakker og Skovenes Toppe svømmede paa
Faagen. Men op igennem den lød en munter og sødt

sammensmeltende Musik af blæsende Instrumenter.
Den nærmede sig mere og mere og maatte ufejlbarlig

komme fra Baaden, vi havde set udsejle fra hint

Land.
Da Musikken tav, hørtes tydeligt de ankommen-

des Samtale og snart derefter den stærkere Larm ved
deres Landsættelse. Vi ventede om faa Minutter at se

dem komme op ad Bjerget, men mærkede derimod,
at de fjernede sig; thi svaijere og svagere lød deres

Stemmer og tabte sig omsider ganske i Skoven mod
Vesten. Naar det ikke havde været for den nvmodens
Musik, gerne skulde vi taget det hele for et Feeven-
tyr eller for et Tog af Skovens Alfer — et Ellekonge-
bryllup.

Natten faldt paa. Enkelte Stjerner glimtede mat
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paa den blegblaa Hiiimirl. 1 Nordvest n isle el rodl

Segment over Horisonten, hvor Dagens Konge van-
drede underneden og nærmede sig Polen. Trindt om
var tyst, kun fjernt ude i Heden lod Hjejlens tung-

sindige Fløjten, og under os over Søen hvinede de
forbitrækkende Vandfugles Vingeslag.

>Hjem!« raabte Fætter.

»Hjem,« gentog jeg; men næppe havde vi taget

nogle faa Skridt, før vi paa een Gang standsede begge
med et »Tys!«

Syden for os paa den Kant af Skoven, hvor-
igennem vi var komne, lød pludselig en tostemmig
Tyrolervise. Der er noget ubeskriveligt i disse Dob-
belttoner, der hæver Hjertet let o^ blideligt og frem-
bringer en Fornemmelse eller Tilstand, hartad lig

den, hvori man tror at befinde sig, naar man flvver

i Drømme. Allerlifligst lyder den i det frie og i Bjerg-

egne — disse søde Toners Hjem — og nu i den stille

Aftenstund, hvor det lod, som om alle de omliggende
Bakker blev vakte af den nysbegyndte Slum og glade

efterlullede Sangen — her var den mod alt andet men-
neskeligt Kvad, hvad Nattergalens er mod de øvrige

Dagsangere i Skoven.
Fætteren greb min Haand og krystede den, som

om han vilde bede mig ikke ved noget Udraab at

forstyrre hans Ørenslyst. Da Sangen var til Ende,
sukkede han dybt. Forundret saa jeg paa den ellers

altid muntre Fyr, der stod Taarer i hans Øjne. Jeg
tilskrev dem Musikkens Magt til at blødgøre og be-

væge endog det letteste og kækkeste Hjerte, og jeg

sagde ham det.

»Ja vel!« svarede han, »det menneskelige Bryst

er en Sangbund, der, skønt uberørt, dog giver Gen-
klang, naar visse Toner anslaas.«

»Rigtig!« gentog jeg, »hvo der ved at angive den
rette, er ogsaa vis paa at faa Svar: denne Mening
antydes jo aabenbart i Sagnet om Taranteldansen.«

Han sukkede atter og vedblev: »Men saadanne
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Foner maa da staa i Sammenhæng med visse Begi

venheder, maa vække visse Erindringer — ja —

<

her tog han igen min Haand og drog mig med sig

ned paa en Vindfælde — »ja min Ven! denne Sang
tilbagekalder et Minde, som jeg forgæves stræber at

udslette — vil du høre?«
»Fortæl kun!« svarede jeg, allerede aner jeg

Emnet af din Historie.«

»Det var en Aften som denne,« begyndte han,

netop for to Aar siden, at jeg med en af mine Ven-
ner befandt mig paa en Lysttur ved Esrom Sø. Vi
blev siddende til silde paa en Skovpynt, før vi kunde
beslutte os til Hjemrejsen, saa længe fængledes vi

af Stedets og Aftenens Yndighed. Vi havde endnu
ikke forladt vore Sæder, da en Tyrolersang — just

den selvsamme, vi nu hørte højst behageligt til-

drog sig vor Opmærksomhed. Den kom fra den an-

den Side af Søen, men nærmede sig lidt efter lidt.

Snart hørte vi Aarernes Plasken, der ordentlig slog

Takt til Musikken, og kort derefter fik vi Øje paa
Baaden, der stævnede ind imod os. Da Sangen holdt

op, begyndte de derude en svær Kommerce, og den
blev stedse vildere og vildere, jo nærmere de kom
Landet. Nu kunde vi tydelig se det lille Fartøj og
dets lystige Besætning.

»Læg Aarerne må\< raabte en, »jeg skal vrikke
i Land.«

Det skete.

»Jeg ved en nemmere Maade at faa jer alle sam-
men i Land,« raabte en anden, idet han sprang op og
skrævende fra Ræling til Ræling satte Baaden i gyn-
gende Bevægelse.

»Lad være! lad være!« skreg en, »dit gale Asen,
(hl kantrer jo Skibet.«

»I skal ha' Støvet skyllet af jer,< svarede Gal-

ningen og blev ved at vippe.

Man lo, man bandede: men midt i Larmen lød
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pliKiseli£:( en stærkere Rost: »Hold op! hold oj)!

Frits kan ikke svømme.«
Det var allerede for silde, Baaden var fvldt med

Vand o^ kanlrede. Delte skete kun no^ijle faa Favne
fra Slrandbredcien. Da tav paa een Gan^ alle Mand:
vi borte blot de svømmendes Plasken o^ Pusten, de
var seks.

Men nu skreg en: »Frits! kom her! tag om
min Hals!«

En anden: »Frits! kom til mig!« og flere paa
een Gani?: »Frits! Frits! hvor er du?«

Imidlertid kom et Par op paa Land og vendte
sig for at se efter dem, der endnu svømmede derude.

Den ene talte højt »tre—fire« og med det heftige

Udraab: »Der mangler een!« sprang han atter ud.

den anden fulgte ham.
Nu kunde ej heller min Ven og jeg blive længer

ørkesløse Tilskuere: vi kastede Kjolerne og var i en
Hast mellem de søgende. At den søgte maatte være
under Baaden, var troligt: vi omringede den derfor

alle, hvor den laa med Kølen i Vejret, den bedste

Svømmer dykkede. Fortjæves! han var ikke der.

Men længere borte imellem Rørene fik en omsider
Øje paa noget mørkt, det var ham! Han førtes i

Land, han var livløs. Ivrigt, ænijsteliirt prøvede man
de brugelige Midler, de slog stedse fejl. Der beslut-

tedes nu at bære ham til det nærmeste Hus; man
lagde ham paa tvende af de fra Baaden løsrevne

Tofter og satte sig i Gang. Mekanisk fulgte vi to

efter. Hvilken sørgelig Forskel paa hin nvlige Ly-
stighed og den nu paafulgte skumle Tavshed! Før
Sang og Latter, højrøstet Ungdomsmunterhed — nu
kun Lvden af Ligbæu'ernes hurtige Fjed!

Toget var ikke kommet ret langt fra Stedet, da

en af de forreste drejede Ansigtet om og sagde: »Hvor
er nu Lund?«

Vi saa os alle tilbage, den ulvkkelige Fusentast

4
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— thi det var ham — stod derhenne halvt skjult af

en Busk og samlede Stene i Lommerne.
»Han vil drukne sig,« lød det, »vi maa have

liam med.«
Der gjordes Holdt. Min Ven og jeg tilbød os at

bære, medens tvende ilede hen til den fortvivlede.

Det skete. Vi gik videre. Vejen til Huset, hvorhen
den druknede skulde bringes, løb igennem Skoven.
Her var det allerede saa dunkelt, at de to forreste

Bærere først i en Afstand af en halv Snes Skridt be-

mærkede tvende hvidklædte Fruentimmer.
»Gud!« sagde den ene sagte, »om det var Fritses

Kæreste? han talte om, at hun vilde komme os i

Møde.«
Det var hende. Jeg vil ikke være vidtløftig, du

kan selv forestille dig dette hjerterystende Optrin.

Først hendes Forfærdelse ved at trælTe os med et

druknet Menneske, og derefter da hun fik at vide, at

den ulykkelige var hendes dyrebareste i Verden —
thi det kunde intet Øjeblik fordølges, da hun ventede
ham tillige med de øvrige, som hun alle kendte —
hun besvimede. Hendes Ledsagerinde optog hende i

Faldet. Hvad var her at gøre? Min Ven og jeg slap

Liget for at komme begge Damerne til Hjælp, me-
dens de fire andre fortsatte deres Vej til Huset, der
ikke var ret langt borte. Jeg for ned til Søen at

hente Vand i Hatten. Vi bestænkede hendes Ansigt
— hun kom til sig selv igen. Den ulyksalige!

»Hvor er han?« skreg hun, »hvor er han? Han
er ikke død — jeg vil til ham, jeg vil — « hun arbej-

dede af alle Kræfter for at komme løs.

»Slip hende, mine Herrer,« sagde Ledsagerin-
den, idet hun selv med den ene Arm omslyngede
hende og med den anden pressede hendes Haand ind
til sit Bryst. Vi slap.

»Tak — Tak for Deres Bistand!« raabte hun,
»ulejlige Dem ikke! jeg ved Vejen.«

Begge ilede af Sted. Vi blev staaende og hørte
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endnu længe den enes lietlige wSmertesudbrud og den
anciens ømme Tiltale.

Vi havde ingen Anledning, heller ingen Drift til

at følge efter. Vi gik da tilbage til den ventende
Vogn, samtalende om den jammerfulde Begivenhed,
I il hvilken vi saa uformodet var blevne Vidner.

Ingen af dem alle kendte vi, erfarede ej heller,

hvad der siden var blevet af, og skønt vi i nogen Tid
nøjagtig eftersaa alle Dødsanmeldelser i Avisen,

fandtes dog ikke nogen saadan ulykkelig Hændelse
bekendtgjort og lige saa lidet omtalt i nogen af vore

Omgangskredse. Til sidst gad vi gerne antaget det

hele for en Spøgelsescene, hvis vi ikke selv havde
spillet vore Roller i samme.

Dog, for mig var det ikke hermed forbi. Du vil

finde det underligt — latterligt maaske — at jeg

virkelig paa en Maade blev forelsket; thi Kærlighed
har jo ellers kun een Tilvej til Hjertet — Øjnene; til

mit sneg den sig ad en Bivej — Ørerne. Det var nem-
lig saa mørkt, at jeg ikke saa den skønnes Ansigt,

men hørte blot hendes Stemme — ah! en Stemme saa
— sød? det siger ingenting — melodisk? ikke heller.

Kort sagt: jeg kan ikke beskrive den anderledes, end
at den klang som en Tone fra højere Regioner eller

som en længe savnet, en henfaren Vens Røst eller

som en Engels i Drømme.
Ogsaa hendes Skikkelse var lig dem, der fore-

gøgles den slumrendes indvortes Syn, utydelig, uden
bestemte Træk og Omrids, og dog i Stand til at sætte

Hjertet i den sødeste Bevægelse. Er du nogen Sinde

bleven forelsket i Søvne, saa vil du omtrent kunne
sætte dig ind i min Tilstand. Jeg saa og ikke saa

hende: den ranke, i hvidt indhyllede Skabning havde
netop ved sin Dunkelhed noget aandeagtigt, og An-
sigtet, der hurtigt og matglimtende viste sig og for-

svandt under Straahattens Skygge, var at ligne ved

Nymaanens Skær bag blege Skyer, naar det er saa

svagt, at Vandreren ikke ved, om han »ser eller blot

tror at se det«.
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Ja i Sandhed! hele denne Engleskikkelse kom
mig for som Didos, da hun i Elysium svævede forbi

den endnu i Kødet vandrende Æneas —

«

»Om hvem taler du?« afbrød jeg ham.
»Om Veninden — naturligvis,« svarede han, »og

ikke om den ulykkelige Enkepige — hvis j(?g saa

tør kalde hende.«
»Hvad du her fortæller mig,« sagde jeg, »finder

jeg aldeles ikke urimeligt, det halvdunkle vækker
større Nysgerrighed, heftigere Attraa end det helt

klare; de Yndigheder, der skimtes gennem Sløret —
og du kikkede jo gennem Nattens — udmales ideali-

seret af Fantasien, der just i Mørke har allertravlest.

Og nu tilmed din Stemning, den pludselige Omveks-
ling af milde Glæders Havblik med Forskrækkelsens
Storme og Sorgens dybe Bølgegang — i Sorg som i

Glæde er Hjertet svagest og slettest bevogtet mod
hemmelig Overrumpling af Elskovs listige Gud. Dit

Drama er da til Ende?«
»Den første Akt kun,« svarede han, »nu kommer

den anden.«
Sommeren gik. Vinteren kom og var næsten

forbi, da jeg bivaanede en Maskerade i en af Klub-
berne. En Times Tid havde jeg tumlet mig mellem
disse Karikaturer og moret mig ret godt — just ikke
over ret manges gode Spil; thi kun enkelte havde
Vid til at gaa ind i den paatagne Rolle — men ved
en Idé, der straks var falden mig ind, og som jeg an-
vendte paa alle forekommende Karaktermasker.

Jeg forestillede mig nemlig, at Maskeraden var
virkelig Sandhed og det virkelige Liv derimod en
Maskerade. Menneskets naturlige x\nsigt forekom
mig som en Maske, der ofte ligner og ofte skjuler den
sande Karakler; de almincielige Dragter syntes mig
at være falske Kostumer, Tale og Væsen et scenisk
Spil. Men her, paa den saakaldte Maskerade, viser

Mennesket sig, som det er: Narren fremstiller sig ær-
ligen i hele sin NaiTeklædning, skvadronerer aaben-
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lyst med sin Briks o^ klini^Mer lysli^'t med Bjælderne:
(len Iræske, dovne, ^naadige hænger Munkekappen
over; den slolle triner gravitetisk frem som en Grand
d'Espagne (spansk Adelsmand) ; den forfængelige

prunker med Baand og Stjerner, selvopfundne, selv-

paahængte, men netop derfor desto ægtere Tegn paa
selvfølt Værd; den vellystige Kvinde, som paa Livets

store Maskerade tilhyller sig tugtigen i Uskylds Klæ-
debon og ser ud bly, undselig, hellig som en Cæcilia,

hun optræder paa den lille med et dristigt Væsen og
drapperet som Kleopatra; Xantippen farer olTentlig

omkring med det Ris, der ellers kun snærter inden
hendes egne lukkede Døre, og morer det store Publi-

kum med sine Sparlagensprækener. Ja, Oprigtig-

heden, Sandhedens uforbeholdne Erkendelse gaar
endog saa vidt, at ej engang det dyriske hos Menne-
sket fordølges: Grobianen fremviser sig som en virke-

lig Bjørn, den hofTærdige, af tomme Vinde opblæste,

spanker omkring som en kalkunsk Hane, den dum-
stolte Dame vralter af Sted som en naturlig Gaas, og
hun, paa hvem Munden løber fra Morgen til Aften som
en Peberkværn, ses her som en uhyre Papegøje.

Denne Forestilling blev saa levende, at jeg til

sidst indbildte mig, jeg befandt mig i et Menageri, og
at alle de tobenede Væsener, der hoppede omkring
mig, var Aber, Hunde og andre Slags Dyr, som man
havde trukket i Klæder og lært at gaa paa Bagbenene.

Da blev jeg paa en saare behagelig Maade udreven
af en ikke saa synderlig morsom Illusion: Ind tren

nemlig Haand i Haand tolv languedocske (sydfranske)

Hyrder med deres Hyrdinder i deres muntre Føde-
lands smukke Dragt. Orkestret spillede op med en
Frangaise, og denne yndige og dog saa sædelige Natio-

iialdans blev af de tre Kvadriller udført med en saa

fuldkommen Lethed og Bestemthed, at alle de andre
Masker i Salen med stiltiende Beundring sluttede en
læt Kreds om den skønne Gruppe.

Da Dansen var forbi, aabnedes Kredsen, og Hyr-
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der og Hyrdinder blandede sig mellem de øvrige. En
af de sidste, hvis nydelige Figur og yndefulde Bevæ-
gelser især havde tildraget sig min Opmærksomhed,
drog mig nu med uforklarlig Magt efter sig rundt i

Salen, indtil jeg endelig kom hende saa nær, at jeg

kunde tiltale hende.
»Skønne Hyrdinde!« sagde jeg paa Fransk,

»hvorledes er vort Norden blevet saa lykkeligt at faa

Besøg af Dem og Deres smukke Søstre?«

Hun vendte sig rask lige om imod mig og tav et

Par Sekunder, i hvilke et Par mørke Øjne stod stift

hæftede paa mine.
»Min Herre!« svarede hun da ligeledes paa

Fransk, »vi har spurgt, at Troskab har sit rette Hjem i

dette Norden.«
»Men De fører jo hver sin Elsker med — « sag-

de jeg.

»Fordi,« var Svaret, »vi haabede, at Klimaet
skulde have gavnlig Indflydelse paa deres Bestandig-

hed.«

»Dejlige Blomst fra Garonnes Bredder!« vedblev
jeg, »hvo kunde være ubestandig mod Dem?«

»Den vistnok,« genmælede hun, »der smigrer
mig uflen at kende mig. De kalder mig smuk og har
dog ikke set mit Ansigt, det maa være Masken, De
mener.«

»Deres egne Øjne siger det,« gentog jeg, >de maa
bære Skylden, hvis jeg skulde fare med Usand-
hed —

«

Her afbrødes jeg ved den begyndende Dans. Jeg
opbød Hyrdinden; med et Nik rakte hun mig sin

Haand; vi stillede os i Rækken. Nu var det forst, jeg

ret besindede mig paa, hvor jeg tilforn havde hort
denne søde Stemme, der, skønt lidt utydelig under
Masken, dog lød mig saa bekendt, det var — det

kunde ikke være nogen anden end hende, min Alf

fra Esrom Skov. Dog, herom maatte jeg have Vis-

hed. Det faldt mig tungt at bie, til Dansen var forbi:

St.St. Blicher: Samlede Noveller V. 2
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in^en Dans har enten for eller siden været mig saa
behagelig" og do^ saa lang.

Saaledes føres vi undertiden i Drømme vidt om-
kring fra en Scene til en anden, hører Samtaler, op-

lever hele Historier, vidtomfattende, om endog rapso-

diske, og naar vi vaagner og regner efter, har den
ganske Drøm kun varet et Par Minutter.«

»En saadan Tid,« faldt jeg ind, »vilde jeg hel-

lere kalde drøj end lang, men bliv ved, din Historie

er mig endnu ikke for lang.«

Han vedblev. »Efter Dansen førte jeg hende til

Sæde og nedlod mig ved hendes Side.«

»Det kommer mig for,« sagde jeg paa Dansk,
»at jeg engani: tilforn har hørt Deres Stemme, ikke

ved Garonnes Bredder —

«

»Men,« snappede hun hurtigt Ordet og vendte

sig om imod mig, »ved Bredden af Esrom Sø
maaske?«

En sød Fornemmelse udvidede og sammenpres-
sede tillige mit Bryst, det var hende, den usynlige!

hun havde dengang ogsaa lagt Mærke til min Røst
og bevaret den i tro Erindring.

»Anden Gang altsaa,« sukkede jeg, »at vi mø-
des, vedtales, uden at se hverandre, det ligner virke-

lig et morgenlandsk Eventyr, men desto heftigere

længes jeg efter det Øjeblik, da De ikke længer vil

skjule Deres Aasyn —

«

Hun smaalo — pænt, gratiøst, som Pigen hos
Skælmen Flaccus.

»Naar hun i Blindebuklegen knistrer dybt inde i

Krogen«
— gennem Maskens Mundaabning saa jeg Tænder-
nes skinnende Perlerader, jeg tænkte mig Korallæ-

berne omkring dem. Smilehullerne i de blegrøde

Kinder — jeg glemte rent, hvad jeg vilde sige.

Hun tog Ordet: »Hvorfor skulde jeg forstvrre

Deres Illusion? Lad vort Eventyr — som De kalder
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det — blive, hvad det er! Naar en Gaade er løst,

interesserer den ikke mer. Saa snart Masken er borte,

ser De et ganske almindeligt Pigeansigt! nu derimod
er Deres Indbildningskraft saa galant at gøre mig til

en Fe fra Kaukasus eller Ginistan; lad mig blive det

i det mindste, til Vægteren raaber tolv og vækker Dem
af Drømmen.«

»Ikke alle Drømme er Bedrag,« svarede jeg, »de
indeholder ofte sandfærdige Spaadomme.«

»Souvent« (ofte), sagde hun — som det syntes

mig — ligegyldigt og kikkede hen mellem Maskerne,
som om hun savnede nogen.

Jeg følte mig en Smule stødt og bemærkede, at

mange Sandheder rigtignok var af den BeskafTenhed,
at vi maatte ønske, de var Drømme, o£? at dette netop
var Tilfældet med den ulykkelige Tildragelse, der
gav Anledning til vort første Møde.

Hun saa igen om paa mig og sagde: »Ulykkelig?
— ah! det er sandt. De ved formodentlig ikke —

«

Her kom en af Hyrderne farende og rev hende
med sig hen i Kvadrillen, der paa ny begyndte at op-

stilles.

Jeg fulgte Parret med Øjnene og mærkede ikke,

at min Søster stod hos mig, før hun gav mig et Smæk
med Viften og lod mig vide, at hun ikke var enirage-

ret. Jeg gik mekanisk med hende hen til Rækken,
vi kom til at staa nederst. Mekanisk rykkede ieg op,

mekanisk figurerede jeg; mine Sanser, mine Tanker
var fængslede til det gaadefulde Væsen, der stedse

kom nærmere og nærmere. Nu faldt det mig til at

give hende Haand i Kæden; jeg trykkede hendes, jeg

fik intet Svar.

Skamfuld eller . harmfuld besluttede jeg ikke
mere at kikke efter hende, ieg saa stadig od ad i Kva-
drillen. Endelig begyndte jei: at danse ned med min
Dame; et Par efter det andet takkede af, ligesom vi

kom dem forbi. Hyrdinden var med sin Danser et af

de første. Da Ecossaisen var ude, kunde jeg ikke

2*



20

hare mig for at skotte omkring* etter tiende. Hun
var ikke mere i Salen — alle Hyrder og Hyrdinder
var og — blev borte. Enten de nu havde forladt Bal
let eller og — som rimeligt var — havde omklædt
sig, jeg saa dem ikke mere.

Forgæves lod jeg ved Bordet mine Øjne løbe om-
kring paa alle Damer for om muligt at gætte, hvo
af dem der var den rette. Til ingen Nytte, der var
mange smukke sorte Øjne og hvide Tænder i Mæng-
de; men hvilke tilhørte hende? Kun Slemmen vilde

lede til den heftigt forønskede Opdagelse; men jeg

kunde dog ikke gaa fra den ene til den anden og
bede dem snakke for mig. Kort sagt: den anden Akt
af mit Drama var til Ende —

«

»Og nu den tredje?« spurgte jeg nysgerrig.

»Paa dens Begyndelse,« svarede han, »har jeg

selv ventet forgæves over Aar og Dag.«
»Men,« spurgte jeg videre, »ved du ikke hendes

Navn?«
»Nej.«

»Kendte heller ingen af de øvrige mange Hyrder
eller Hyrdinder?«

»Jo vel,« svarede han, »kom jeg siden efter et Par
af de første; men hvad kunde det nytte mig? jeg var

dog ikke i Stand til at betegne m i n Hyrdinde saa-

ledes, at de kunde skelne hende fra de andre; de op-

remsede mig tolv ubekendte Navne at vælge imellem:

derved kom jeg lige vidt; for mig er hun baade unæv-
nelig og usynlig.«

Jen maatte smile over min ellers saa lystige Fæl-

lers ynkelige Ansigt.

»Du ler ad mig,v. siger han, »det vidste jeg godt

i Forvejen. At forelske sig i en Pii?e, som man ikke

har set, er ogsaa temmelig naragtigt; men, ser du,

ret heftigt har jeg det ikke heller; at jeg skulde dø
af Kærlighed eller selv forkorte mine Dage, behøver
du ikke at frygte for: jeg føler alene en vis sød Læng-
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sel, lig den, der blidelig geniiembæver Hjertet ved

Erindringen om svundne Glæder.«

Tyrolerne var nu komne saa nær, at vi hørte dem
smaasnakke. Efter et Par Sekunders Lytten hviskede
Fætteren til mig, at han kendte en af dem paa Røslen
samt paa hans hyppigt gentagne Livprædikat »uhy-
re«, og at det var en Officer fra KølDenhavn. Straks

derpaa traadte de ud af Skoven, tre i Tallet, alle civil-

klædte, dog forraadte den enes Mundskæg hans mili-

tære Stand.

Fætter stødte mig paa Armen og hviskede igen:

>Det er rigtig ham — lad os se, om han kan kende
mig!«

Vi rejste os op og stod stift med vore Hatte i

Hænderne.
De hilste igen, og Officeren lagde høfligen til:

»Sæt paa Hovedet, Børn! — tjener I Kongen?«
»Aa ja!« svarede Fætter.

»Vil 1 tjene en Drikkeskilling?« gentog hin, »og

hjælpe til at rejse vort Telt?«

»Som Løjtnanten befaler,« lød Svaret.

Nu kom to Karle hidbærende med Telt og Stæn-
ger, og paa Officerens Begæring fulgte vi tilbage med
dem for at hente det øvrige Tilbehør samt Kapper,
Hynder, Madkurve og Flaskefoder; thi Vognen, hvor-

paa de kørte fra Rye, var bleven staaende paa den
aabne Banke Sønden for Skoven.

Teltet blev oprejst med Indgangen mod Østen og

efter Omstændighederne ret godt indrettet: en Kævle
(Træstamme) blev rullet derind og tjente, belagt med
Hynder, til Bænk; en anden blev sat foran paa Enden
som Bord. De rejsende behøvede os nu ikke længer.

Den ene betalte Bønderkarlene; Løjtnanten rakte mig
en Sølvrigsort, som jeg dog naturligvis ikke vilde mod-
tage. Han bød min Kammerat den, og da denne var

lige saa ædelmodig, bandte han højt og dyrt paa, at

vi skulde smage hans Flaskefoder. Han skænkede,
Fætter greb Tumlingen med et Smil.
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»Hvad ^'riner du al?« spiiri^Mc Olficcrcn.

Men Fæller sagde, idel han salle for Mnncien:
»Din Skaal, Vilhelm!«

Den lildrukne Iraadle eller snarere liunlede el Par
Skridt lilbage, hans lo mech'ejsende el Far frem
imod os.

Fæller drak og brast i Latter, og Løjtnanten, som
nu endelig kendte ham, raabte i glad Overraskelse:

»Ludvig! plager den Onde dig? hvad den
slemme Syge bestiller du her i denne Forklæ'dning?<'

Det kom nu til en fuldstændig Forklaring. Løjt-

nanten erklærede vort Indfald for uhyre skønt, og
han tillige med hans Rejsefæller trængte saa hjertelig

paa, at vi skulde blive hos dem Natten over, at vi

ikke kunde afslaa det.

Den ene af Løjtnantens Kammerater var en ung,

vakker og meget dannet Mand og tillige uhyre rig,

hvorfor han bestandig kaldtes Grossereren, og ander-

ledes vil ikke heller jeg benævne ham. Den anden
forestillede sig selv for os med disse Ord:

»Mine Herrer af den agtbare Bondestand! mil

Navn her i Jylland er F a r n i e n t e, og jeg har den
Lykke at være ingenting i Verden, undtagen altid uhyre
fornøjet, hvilket denne Verdens vise kalder Daarlig-

hed. Tillad mig nu at forestille Dem mine Rejseven-

ner under deres virkelige Karakter! Denne her er

en meget elskværdig og i alle Henseender fuldkommen
Kavaler. Han er Herre af forskellige Tønder Guld,

for hvilken Fortjeneste han af mig er ophøjet til Kom-
mandør af den gyldne Vlies. Det eneste, der kunde
være at udsætte paa ham, er dette, at han ikke er. saa

ganske rigtig i Hovedet; thi han har den fikse Idé, at

han absolut vil ind i den Daarekiste, jeg talte om. Den
anden Herre der er et Medlem af de røde Munkes
Orden. Han er den galeste af os tre; thi han bilder

sig fast og bestemt ind, at han er en Krigsmand og en

stor Helt, og kalder sig selv Løjtnant. Han kan el-

lers snart vente at blive Prior i et af Klostrene i
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Sølvgaden, hvilket han i sit Sprog kalder at faa Kom-
pagni.«

Her for den præsenterede med sin højre Haand
om til den venstre Hofte og sagde saa barsk som
muligt — dog uden at kunne tvinge sine Latter-

muskler —

:

»Hr. von Farniente! ved De vel, at De har
uhyre fornærmet mig? Hvor og naar behager De?«

»Her,« svarede den udfordrede, pegende paa Fla-

skefoderet, »og paa Øjeblikket.«

Nu traadte Fætter frem og sagde: »Mine Herrer!

førend De skrider til det blodige Værk, saa lad mig
ogsaa forestille mig selv og min Kammerat, som me-
get udbeder os den Ære at være Deres Sekundanter.
De, Hr. Farniente! er ingenting; her« — han pe-

gede paa mig — »ser De en Mand, som er alting,

ligeledes, det forstaar sig, i egen Indbildning. Han
tror nemlig om sig selv, at han er Poet, og saa-

danne Folk, ved De, har jo deres Næse alle Vegne.
Han har læst en Hob baade gammelt og nyt og gjort

et Par Rejser med Smakken og Dampskibet mellem
dette og København, og derfor er han nu fast over-

bevist om, at han kender Verden, skønt han ej en-

gang kender sig selv, og enhver Dosmer kan ride ham
til Vands, naar han blot ved at stikke ham hans egen
Kæphest mellem Benene. For Resten gør han intet

ondt, naar man blot lader ham snakke og tier og
ikke forstyrrer ham i hans Drømmerier. Hans Navn
er ellers Per Spillemand. Hvad min egen ringe Per-

son angaar« —
»Stop lidt!« afbrød jeg, »nu falder det m i g til

at præsentere dig. Fætter! thi din Beskedenhed vil vist

lægge Skjul paa dine egne Fuldkommenheder. Hr.

Prokurator Ludvig ***! en af den blinde Juslitias

blinde Tjenere! Som saadan agter han at lede Ret-

færdighedens Gang ved alle Underretter i Jylland. Han
nærer to fikse Ideer: den ene, at han ikke vil fore-

tage sig andre end retfærdige Sager, den anden, at
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alle retfærdige Sager maa vindes. De indser følgelig:

pro primo (for del første), al han ikke slikker dybl
i Jura, pro seciindo (for det andel), at han kender lige

saa lidet til Verden som jeg, og pro lertio (for del

tredje), al hans Praksis ikke vil vorde betydelig. Af
den Løn, hans naadige Frue giver ham, skal han alt-

saa ikke blive fed, og dersom han ikke havde privat

Formue, kunde han vente al vorde underholdt paa
ofTentlig Bekostning.«

»Prægtigt, mine Herrer! <' raable Løjtnanten, »jeg

ser, at vi her er fem Alen af eet Stykke, og at vi

slutter uhyre godt, lad os nu ogsaa holde Trit ved Fla-

sken — Giv Agt! der skal opmarcheres! Een — tol

Een — to!«

Og saaledes stampede han med korte, hurtige

Skridt ind i Teltet, vi andre i samme Tempo bag-

efter.

Hvad vi her bestilte, behøver ingen vidtløftig For-
klaring: vi aad og drak og var glade, vi sladrede, og
vi sang til Afveksling. Vi brød os hverken om Præ-
teritum eller Futurum, men holdt os alene til det lyk-

kelige Præsens efter vor Præceptor, den gale Horalses

Lære og Eksempel.
Grossereren var den første, som henimod Midnat

mindede om, at en lille Lur vilde gøre godt og be-

virke, at vi med des slørre Munterhed kunde hilse

den opgaaende Sol.

Delte fandt almindeligt Samlykke. Af Hynder
og Kapper redtes snart en Søsterseng, paa hvilken vi

fem fidele Brødre udstrakte os. De fire indsov snart,

en efter en anden; kun jeg blev vaagen, og da jeg for-

nam, at Søvnen ikke vilde indfinde sig, rejste jeg mig
saa sagte som muligt og gik uden for Teltet.

Det var trindt om tyst. Himmelen var skyfri;

men af dens Millioner Øjne var kun enkelte aabne,

og selv disse blinkede langsomt og mat, som om de

stred med Søvnen: thi hint straalende Kongelys, der
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snart skulde helt udslukke deres svage Glimt, klarede

allerede for sig i Norden.
Det er ikke Mørket, end mindre Storm eller Uvejr,

der gør Natten saa højtidelig rædsom, det er dens dybe
Ro, denne Dødsstilhed i hele Naturen, dette at vide

sig selv ene vaagen midt i den sovende Verden, ene

levende i den uhyre Gravhvælving, ene med sine bange,

svimlende Tanker om Død og Evighed.

Hvor kær er da enhver Lyd, der afbryder den
uhyggelige Ensomhed og minder om Skabningens
Genopvaagnen, dens daglige Opstandelse til Liv og Sys-

sel og Glæde — ja, ogsaa til Uro og Møje! Hvor he-

gærligt opfangede mit Øre ethvert stærkere Aandedræt
af de slumrende i Teltet! den næppe hørlige Susen
af den fjerne Skovbæk! Hvor venlig, fortrolig klang
mig Hanens Midnatsgal fra nærmeste Hytte, der snarbf

besvaredes stærkere og svagere her og der.

Men ogsaa disse Venner forstummede, der blev

atter Tavshed, Dog ikke længe: fjernt bag ude i

Skoven lød andre og sødere Toner. Jeg lyttede og lyt-

tede; det var Musik — den blev stedse hørligere —
kom nærmere — det var blæsende Instrumenter —
Hornene fra i Aftes. Som en mild Regn, der opliver

og hæver det synkende, hendøende Blad, saaledes

drysser de liflige Toner opmuntrende, styrkende ned i

det af Sorg og Bekymringer sammenpressede Bryst.

Herlige Triumf for Menneskets uafladelig virksomme
Aand.

At indaande Liv i den døde Materie, gennem Træ
og Metaller at tale Hjertets ædleste Sprog og gøre det

haarde Malm til Organ for Tanker og Følelser, dem
Læben ej engang med Ord mægter at udtrykke! Vel

fortjent er Musikken kaldet »Sjælens Vin«, men
hvorfor ikke ogsaa »Hjertets Lys«? For mit er den
det samme som Morgenlyset for den natlige Vandrer
eller et Solglimt gennem Vinterens Sky. Og velsig-

net være du, salige Weber! for de Strømme af liflige

Toner, der udrandt fra dit Bryst som evigt uud tørre-
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lige Kilder fra Jordens I5arin lil al fryde Menneske-
nes Børn. Hellere vilde jeg Mere Forfaller af blol

denne din sjæleglade March end af alle Byrons sjæle-

forlorrende Digle.

Stykket var for længst ude, og da jeg ikke hørte
videre til nogen, sad jeg og grundede paa, om det

alligevel ikke kunde have været aandelig Musik af

Skovens eller Bjergets usynlige Beboere, og i dette

Fald, om da de Smaaalfer havde lært den af Weber
eller han af dem.

Da blev jeg Lys var langt henne paa samme Kant,
men som flyttede sig, forsvandt, kom igen og blev

atter borte. Jeg gik nu ind i Teltet, hvor de i dybere
Søvn hensunkne gennem Næse og Gane gjorde en an-
den og mindre behagelig Musik.

Jeg kaldte: »Mine Herrer! — Mine Herrer! vi kan
snart vente fremmede.«

Fætter vaagnede først, satte sig over Ende og
spurgte: »Hvad er der?«

»Koret fra i Aftes,« svarede jeg, »og et formeligt

Fakkeltog.«

Han sprang op og traadte udenfor. Løjtnanten
vaagnede, jeg fortalte ham det samme.

Han ruskede i de andre to og raabte: »Munter!
munter! nu har vi Damerne.«

»Det kan jeg lide,« sagde Grossereren, »de kom-
mer, før de har lovet. Farniente! herop!«

»Farniente,« svarede den anraabte, »la'er

formelde Damerne sin Hilsen og be'er jer andre gaa

Fanden i Vold! Lad mig sove, I Natteravne!«

»Det gaar ikke an,« sagde hin; »for de skal md
i Teltet.«

Løjtnanten tren atter ind. »Staa nu kønt op, du
Syvsover,« sagde han, »paa Øjeblikket har vi de kære
Pigebørn, de kommer med Fakler og blæsende In-

strumenter.«

»Jeg blæser selv ad de kære Pigebørn,« snærrede

1
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F a r n i e n t e, »lad dem bie, til jeg faar Lejlighed —
eller kog jeres Kaffe og hold jeres Sladaerras her

udenfor, det smager bedst i fri Luft. God Nat igen!«

Hermed kaslede han sig omkring. Vi forlod ham
for at gaa Toget i Møde, Fætter og jeg bag efter de
andre, aa vi for de nys ankomne vilde endnu lidt be-

vare vort Inkognito.

Et Par Hundrede Skridt fra Bjerget inde i Skoven
traf vi sammen med dem. De var syv i Tallet: to

Fakkelbærere, to Hornblæsere og tre Fruentimmer. Af
de sidste var de to unge og den tredje noget ældre.

Hornisterne var næppe fuldvoksne Knøse, som hørte

til det hele københavnske Rejseselskab, og Fakkelbæ-
rerne var Sønner af den Præst, hvor det havde sit

Hovedkvarter.
Den ene af de unge Piger faldt Grossereren saa

kærligt om Halsen, at ingen kunde være i Tvivl om
deres Forhold til hinanden. Den anden hilsede mildt,

men tilbageholdende, og holdt bestandig den tredje

ældre, med hvem hun talte sagte og næsten hvi-

skende, under Armen. Løjtnanten blandede sig af og
til i Samtalen, der angik fremmede, os ubekendte
Ting.

Spillemændene satte sig først igen i Gang og min-
dede de øvrige ved et muntert Stykke paa Hornene.
Medens de marcherede forbi, blev Fætter og jeg staa-

ende og gjorde Front imod dem, hver paa sin Side af

Vejen. Da vi igen sluttede os sammen, bemærkede
jeg, at den ene af de unge Damer — ikke Grossererens
Kæreste— saa sig om efter os, og at den anden spurg-

te Løjtnanten, hvem vi var?
»To Landsoldater af mit Kompagni,« svarede

han, »de er her fra nærmeste By og har gaaet os til

Haande med Teltets Oprejsning.«

»Karle!« sagde han til os i en bydende Tone,
»kan I hente os Vand fra nærmeste Bæk og Brænde
til at koge vor Kaffe? Jeg skal selv følge med jer.
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»Del var vn Skam, lir. Løjlnanl! svarede Fæl-
ter paa Jydsk, »vi skal nok l)esør^'e del alene.«

Saa snart vi var ankomne til Teltet, fik han
Kafrekedlen o<^' løb med den hen til en Kilde, jeg gav
mig til al plukke Lyng paa den nordlige Side ai" Bjer-

get, og Løjtnanten bar det did, hvor Kall'en skidde
koges. Under denne Bestilling fortalte han mig, hvo
de nys ankomne var, og jeg lærte da heraf, at den
ældre Dame og den yngre, som gik med hende, var

begge to hans Søstre. Han vilde endnu sagt mere,

men blev heri forhindret, da de just kom hen til os

for at se paa vort Arbejde, hvis Hensigt de ikke straks

kunde fatte, det var nemlig første Gang i deres Li\,

at de skulde drikke Kaffe, kogt ved Lyng.
Det var imidlertid allerede blevet saa lyst, al

Begfaklernes Skin syntes os overflødigt, og at vi godt

kvmde se at drikke vor Kaffe ved Dagskæret. Teltets

Ameublement maatte da flyttes udenfor, og F a r-

n i e n t e kunde følgelig ikke længer nyde den kæ*re

Søvn, naar Sengen blev trukken bort under ham.
Ved denne Forstyrrelse ytrede han vel straks sit

Mishag paa den utvetydigste Maade, det vil sige: med
adskillige Eder; men saa snart han var kommen paa
Benene og havde gnedet Øjnene, blev han igen den
samme lystige Fugl som tilforn. Han for ud mellem
Damerne, reciterende med flydende Tunge det be-

kendte Distikon (Rimpar)

:

»Qvando conveniant Catharina Margreta Sibylla,

Colloqvium faciunt et ab hoc et ab hac et ab illa.<v

»Det er paa Dansk,« tilføjede han, saa meget
som: God Morgen, mine tre Gratier! det glæder mig
at se Deres dejlige Ansigter og høre Deres liflige Stem-

mer.«

»Det er alt for frit oversat, min Herre!« sagde

den ældste af dem, »det hedder egentlig: Gid Pokker
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havde jer, I tre Sangklokker! naar I kommer sam-
men, kan man ikke høre Ørelyd for jeres Slidderslad-

der. Lagde I ikke Mærke til,« sagde hun til de to

andre, »at han nævnede os endog ved Navn?«
»Jeg hørte din Søsters og mit, men dit ikke,«

svarede Grossererens Kæreste.

»Ah!« gentog hin, »Sibylle! det er mig — det

er et Æresnavn, han giver mig.«

Farniente lo, greb hendes Hænder og sagde:

»Min kloge Sibylle! min lærde Sibylle! for dette

Indfald skal De have Dem en lille Svingom i fri

Luft.«

Hermed begyndte han at valse og Hornisterne

at blæse. Grossereren og Løjtnanten fulgte Eks-
emplet, hin tog sin Kæreste, denne sin Søster. Inden
jeg tænkte derpaa, havde Fætter mig om Livet, og da
han har Bjørnekræfter, rev han mig uagtet al min
Modstræben med sig. Nogle Omgange gik det saa som
saa; men da holstensk Galopvals ikke er« min Sag,

kom vi omsider fra den jævne Bjergflade ud i Lyngen,
og bovs! der rullede vi begge to.

Spillemændene, som først blev det var, kunde ikke

blæse længer for Latter, og nu holdt ocrsaa de andre
op at danse, hjerteligt leende ad vort Uheld.

Idet vi igen klavrede op, hørte jeg Sibylle —
som jeg nu vil kalde hende — gøre d^n Bemærk-
ning: »at for Bønderkarle var vi temmelig raske og
slet ikke undselige.«

»Det er Musikkens Almairt,« raabte Farniente;
>men lad os nu faa vor KafTe!«

Alle satte sig i en Kreds paa Hynderne og Kap-
perne omkring Træstubben, der under Dansen af Præ-
stesønnerne var dækket til Kaffebord.

»Sa^t jer ogsaa ned, Børn!< sagde Løjtnanten til

Fætter og mig, »I kan nok være trætte af Dansen.«
Vi satte os tavse i nogen Afstand fra Cirklen.

Sibylle skænkede; men baade hun og de to andre
Damer skottede imellem hen til os, som det forekom
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mip, næsten lidt mistroisk, men ingen oftere end Løjt-
nantens yni^'sle Sosler. Fæller hviskede el Par Gani^'e

lil mii^, al hun var uhyre smuk.
Da Herrerne havde ch'ukkel en Kop hver, vin-

kede Farniente naadii:,'t ad os, sigende: »Kom,
Folkens, og faa jer en Taar!«

Vi rejste og nærmede os langsomt. Sibylle
rakte Fætter først Koppen. Han log Halten i den ene
Haand og udstrakte den anden efter Koppen.

Da han havde tauet den og trukket si^z et Par
Skridt tilbage, sagde Sibylle med en Mine halv
skælmsk og halv spodsk: »Dieser Bauer hat sehr
zarle Hånde; er hat gewiss den Dreschflegel nieht gar
zu lange gehandhabt.« (Denne Bonde har meget fine

Hænder, han har sandelig ikke svunget Plejlen i lange

Tider.)

»Es scheint so,« sagde hendes Søster, kendeligt

rødmende.
Her tabte Fætter Koppen og blev staaende ube-

vægelig som et af Skovens Træer, med Øjnene lige-

som fasttrvllede til hende, der sidst talte, og jo læn-

ger han stirrede paa hende, jo stærkere rødmede hun,

og jo mere forlegen og forvirret blev hun. Alle vi

andre faldt i tavs Forundring: men næppe nogen an-

den end jeg anede den relte Sammenhæng.
Farniente brød først løs, sigende til Fætter:

»Min Herre! det er nok paa Tiden, at De aflægger De-
res Inkoi7nito; thi det lader til, at De og denne Dame
har set hinanden før.«

Fætter fik nu sit Mæle igen, traadte hen til hende
og sagde: »Vel har jeg første Gang i Dag nvdt den
Lykke at se de Læber, hvis Stemme to Gamre har
lydt saa behageligt for mit Øre. Men af den kan jeg

ikke tage fejl, saa dybt er den bevaret i min Erindring
— tør jeg smiijre mig med, at ikke heller min Røst

er ganske glemt af Dem?«
Catharina — saa hed hun — svarede med et

Smil, hvori der virkelig laa mere end i hendes Ord:
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»Hverken Deres Stemme eller Deres Ansigt, skønt De
var en Grand d'Espaj?ne den sidste Gang. De maa
nemlig vide, at hele Hyrdeskaren klædte sig om før

Demaskeringen.«
»Det var som Fanden!« raabte Løjtnanten, »gam-

le Bekendtskaber! Ny Maskerade!«
»Og nu et virkeligt Hyrdeliv!« faldt Farni-

ente ind, »kom, I Naturens Sønner! og slut eder til

vor blide Vennekreds!«
Vi tog efter Indbydelsen Sæde, og efter at vi havde

sagt vore Navne, ledte Fætter Samtalen hen paa Be-

givenhederne ved Esrom Sø og spurgte Catharina:
»Hvorledes gik det Deres stakkels Veninde? hvordan
fandt hun sig i sin Skæbne?«

»Ret godt — der sidder hun!« svarede hun smi-

lende og pegede paa Grossererens Kæreste.

Fætter studsede og sagde noget forlegen: »Det
var en sørgelig Ulykke, men —

«

»Ikke saa meget sørgelig,« faldt Grossereren ind,

»for den druknede kom dog til Live, og det var saa-

mænd mig!«

»Ih!« raabte Fætter glad overrasket, »Gud ske

Lov! det var mer, end vi dengang haabede — men
den stakkels Fusentast, som væltede Baaden og vilde

have druknet sig selv bagefter?«

»Det var saamænd mig!« raabte F a r n i e n t e,

»og da jeg dengang kom i Tanker om, at jeg kunde
trænge til en Hovmester, saa giftede jeg mig, og der«
— pegende paa Sibylle — »sidder hun, som nu
styrer min Baad over Livets farlige Sø.«

Det var blevet Dag. Langsomt oprulledes i Nord-
ost Nattens dunkle Forhæng. Lysere og Ivsere blev
Himlens Blaa. Lærkerne sang deres tusindstemmige
Morgenkor. Skovens Fugle begyndte med enkelte

korte Fløjtetoner at stemme deres Struber. Gennem
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Dalenu nedrullede de ble^e Taa^'ebølger o^' lagde sig

som et Tæppe paa Søen.

Jeg saa hen over den mod Østen med en Følelse,

forestiller jeg mig, lig Oldingens, naar han skuer ud

over Livels' Møje og Bekymring mod Evighedens

Dagskær.
Solen stod op. Ingen Skildring her! Se! og til-

bed i din Sjæls Glæde! Saadan Glæde er Tilbedelse.

Kun dette til en Beslutning: Aldrig har vel del

store Dagens Lys ved sin Opgang skuet en Kreds af

gladere Mennesker paa Himmelbjergets Top, og af alle

dem endnu ingen lyksaligere end L u d v i g og hans

genfundne Hyrdinde, hvis Ansigter straalcde i Kærlig-

heds Morgenglans. — Nu, et halvt Aar derefter, er de

forenede for delte Liv og for det, som vi venter.



Et Eventyr paa Himmelbjerget i 1843.

1. Bøsbro.

.Jeg havde en Bonde til Kusk og agede paa en

Kaffemølle, som jeg før har gjort. I overskrevne Kro
skulde bedes.

I Gæstestuen gik det ud og ind. Nogle var mig
flygtig bekendte, flere ikke. Af de sidste lagde jeg

iMærke til et ungt, pænt klædt Mandfolk, der stod ved

el Vindue ud til Vejen, med Armene hvilende paa

Karmen. Han vendte uafladelig Ryggen til, saa jeg

kun fik et Glimt imellem af hans romerske Profil. Al

han ventede nogen, var tydeligt.

Jeg gik ogsaa og ventede — efter Kusken; egent-

lig eller hans Heste, om de snart kunde faa afgumlel.

Inden dette fandt Sted, rullede en Vogn hastig

forbi Syd paa. Romerens Pande stødte en Rude ud,

den forventede maa følgelig have været blandt de

forbifarende. Han vipsede ud, stirrede nogle Øje-

blikke efter de bortilende og gik ind igen, stillede sig

som før ved Vinduet og keg Nord efter, derfra maatte
han endnu vente nogen.

Det faldt mig saadan ind, at det at vente er eu

yderst kedelig Forfatning. Intet kan man beslille,

allermindst noget, hvortil kræves x\andsfrihed, man
ser efter Klokken, gaar frem og tilbage, stopper cu

Pibe halv fuld, tænder den ikke, ser efter Klokken,
stopper igen og forstopper, vil forgæves tænde, smi-

St.St. Blicher: Samlede Noveller V. 3
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der Piben bort, ser efter Klokken, bander, ser efter

Vejen, summer sig, beregner: >.Ved Solens Opgang var

det bestemt, de vilde tage ud, de kunde været lier for

en Time siden, der maa være tilstødt dem noget, en
Hest kan være bleven lialt, en Vognaksel kan være
brækket eller Vognen væltet eller deres Klokke gaa
bagefter Solen — jeg vil slet ikke vente længer, det er

et nederdrægtigt Arbejde — jeg hører en Vogn — nej!

Naa saa skal etc.«

Idet jeg trippede hid og did over Gulvet, gjorde

jeg mine egne Betragtninger: Han er i høj Grad for-

elsket — hans Afgudinde har været paa Vognen —
det kan Ruden bekende— han venter en Medbejler;

det kan maaske give Glarmesteren dobbelt Fortjene-

ste. Og randt mig herved en af min Fætters faste

Grundsætninger ind, den nemlig, »at man stedse skal

forelske sig med koldt Blod.« (Det gaar min ærede
Hr. Fætter med denne Grundsætning som saa mange
andre Filosoffer, der oftest selv er de sidste til at efter-

leve Reglerne, de opfinder og forfægter.)

Nu kom en anden ung Herre farende ind, var

han ogsaa forelsket, maatte hans Hjertes Termometer
staa højt over Frysepunktet.

»Er de komne?« spurgte han stormende den

første.

»Komne og forbi,« svarede denne og tilkastede

mig et skævt Sideblik.

Dette fulgte den sidste og spurgte saa hin paa

Fransk: »Hvem har vi der?«

»Jeg kender ham ikke,« lød Svaret, »formodent-

lig en Landpranger; det er nok hans Vogn, der holder

udenfor med Trækram — hold ham med Selskab, om
du behager, mens jeg faar Værten til at skaffe os en

Vogn i en Fart.« Svip! var han ude.

Nr. 2, en livlig Karl med en kæk Mine. spurgte

mig: »Handler De maaske med Fjerdinger og Ottin-

ger?«

Der var noget saa sarkastisk i Mine og Tone, al

jeg i samme Dur svarede: »Helst med Oksehoveder.«
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»Ja saa!<' sagde han i Mol, »dog maaskr ikke

tomme?«
Jeg blev ham Svar skyldig, da min Kusk i dol

samme kom til og berettede mig, at han havde for-

spændt. Jeg bad ham køre om for Døren.

Nu kom Nr. 1: »Ingen Befordring!«

Nr. 2: »Saa maa vi gaa — hvad? Du har slødl

din Pande, den bløder, hvor har du faaet det?«

»Hvad for noget?« Han saa sig i Spejlet.

»Hm! det kan jeg ikke begribe.«

»Jeg kan,« indfaldt jeg, »for lidt siden vilde De
se efter noget udenfor, og da hørte jeg Glasset

klingre.«

Nr. 2 slog en Latter op, og Nr. 1 tørrede den
Smule Blod af.

»Mine Herrer!« siger jeg, »vil De til Rye, er min
Vogn til Tjeneste •— der er den — Værten her laaner

mig nok en- Agestol.« Herrerne tog mod Tilbudet,

Sædet anbragtes, besattes, vi kørte.

Vi var næppe komne ud fra Stedet, før mine to

optagne gav sig til ivrigere at gennemgaa deres

Hjerteanliggender, men paa Fransk, hvilket Sprog de

vel troede var fremmed for Vintapperen. Jeg blev

helt indviet i de skønne Forhold, men vedligeholdt

uafbrudt Tavshed, lige til den ene afbrød den amou-
røse Materie med den Bemærkning, at man kom for-

bandet langsomt af Sted.

»Niels!« purrede jeg, >dc Herrer her bagved har
uopsættelige Forretninger og vil gerne lidt fort frem
— sæt Ild i Pisken! Det gik.

Herrerne snakkede sagtere: men da jeg har lange
Øren, opfangede jeg blandt mere den Ytring, at jeg

maaske havde været i Bordeaux, siden jeg forstod

Fransk.

»Nej, mine Herrer!« sagde jeg: men naaa* man
drikker Vin fra Bordeaux, faar man straks en Mund-
smag paa Fransken.«

De lo og snakkede nu Engelsk, all om deres Be-

3<
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lejriii^'splancr, dem je;^^ hk'v rel godt indvicl i. Jeg
lod, som jeg ikke kendte dette Sprog, og nynnede en
fransk Vise.

Saa meget havde jeg opsnappet, al de var Fætre,

at den ene (Nr. 2) havde Penge, den anden ingen eller

ganske faa, at de havde Øje paa to Søstre, men at

Moderen og endnu mere Tanten stod dem i Vejen,

hvisaarsag de titulerede dem slethen »Ugler.
Det er paa een Gang baade u])esindigt og anstø-

deligt at tale fremmede Sprog i andres Overværelse,

spm nic^n ikke antager forstaar dem: saadant generer

ofte en uvedkommende, og da jeg nu ikke fandt sær-

deles Grund til videre Oplysning, saa intervenerede

jeg anden Gang her. Ved hint Udtryk »Owls- (Ugler)

brummede jeg Omkvædet til Shakespeares Ode til Nat-

tens Fugl: »Tow hit tow hool a merry note etc.

-

Sangen selv kan omtrent lyde paa Dansk:

Naar Esben bærer Brænde ind

Med Vinterroser paa sin Kind,

Naar Morten sine Arme klynger,

I Kirketaarnel Uglen synger:

»Tivit! uhuh!< — Ret køn er Lyden,
Som naar voi- Mette skiu'er Gryden.

Naar Spurven ])aa Snedriven ruger.

Frostvinden piber gennem Fuger,

Naar Mælken fryser som din Rude.
Fra Kirken hores Uglen tude:

»Tivit! uhuhiv — Ret køn er Lyden.
Som naar vor Mette skurer Gryden.

De tav nu rent stille, til vi naaede

2. L a a s 1) y.

Inden jeg fra Vognen fulgte ind efter mine med-
agende, paalagde jeg Niels, at dersom nogen spurgte
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ham, hvem jeg var, skulde han sige, at jeg nok var en

Vinlappér Nord fra, men Navnet kunde lian ikke

huske.

1 Ga^stestuen heiandl sig ved et Kallebord: en

aldrende Herre, tvende Damer, ogsaa til xVarene, og

andre to, unge af Aar og smukke af Udvortes. Jeg

saa straks paa mine Medfolgere, al min Kusk kunde
vente gode Drikkepenge; llii de eftersatte var ind-

hentede, det var uden for al Tvivl.

Jeg ' begynder nedenfra — med de unge. Jeg

begynder fra Fodderne, ahe fire smaa og veldannede
— yndig Skabning og Barm. Begge Halse ck^roven-

paa hverken for lynde ej heller for lykke, men lige

til Maade. Saa til Ansigterne*! dem jeg bør beskrive

særskilt. — Frøken A. — saa kalder jeg den ene —
havde Læber som Moreller, Øjne som Kastanier, Kin-

der som blegrøde Roser og mørkerødt Haar spillende

i det brune. Frøken B.'s Haar var lysrøck^ og spillede

i det gule, lysblaa Øjne, Kinder og Mund meget lige

Søsterens. Frøken A.'s hele Ansigtsskær betegner jeg

som Maaneskm i første Kvarter; hins var Morgengry
under en let Sky, dennes mørkrød Solopgang, der

bebuder Storm. Den, der gennem dette Omrids ikke

nøjagtig skuer vore to Pigers aandelige og hjertelige

Indvortes, den ved næppe, hvem Lavater var.

Det vilde være en utilgivelig Skødesløshed, hvis

jeg i mit Skyggerids forbigik de to ældre Søstre, især

da de begge var Enker.
Den yngste. Fru Etatsraadinden, en Dame om-

trent midt imellem de halvtreds og tres, var høj og
endnu før og fyldig, saa man glatvæk lod hende gaa
for en halv Snes Aar yngre efter hendes egen Op-
givelse. Denne Hukommelsesfejl var den eneste, der

kunde bebrejdes hende; hun selv i det mindste ved-

kendte sig lige saa lidt nogen som helst anden Fejl

som den benævnede. Jeg skal heller ingen flere ud-
pege, medmindre det skulde regnes for en, at hun
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lod si^ s:in »^odl som iiindskniMiktH hrhcrskc :if sin

Søster, Fru (icneralkri^^skommissærinden.

Hun var al V'æksl Ian;^'l lavere, i Mod laii^^l

højere, al Legeme lidl tyndere og svagere, i Mund
meget stærkere: med dette Vaahen havde hun lidlig

betvunget sin salig Mand, og del var endnu- ikke slø-

vet, hvor otte hun end siden havde brugt del. Skæb-
nen havde lornienl hende iiørn; men alligevel log

hun sig uforlrøden al andres, hvor hun havde Magt
og Myndighed lil at læse Korrektur. Grantseende
opdagede hun ilen mindste Trykfejl og desforuden

endnu liere, som ingen anden var i Stand til at finde.

Søsterdøtrene isæn' havde været og var endnu de kæ-
reste Genstande for hendes ultramoderlige Omhu,
hvilken disse dog saa lidet paaskonnede, at de om-
sider ganske forsmaaede den.

At fire Damer gør en Rejse paa liere Dage uden
mandlig Beskyttelse, gaar nok an i det virkelige Liv,

men ikke i Romanen; men da dette her nødig skulde

gælde for Opspind, og Sandhed er Historieskriverens

første Pligt, saa bør jeg ikke fordølge, at disse Damer
rigtignok medførte en mandfolkeklædt Person, men
som aldeles intet ridderligt havde hos sig. Det var

en ganske ung Knøs med noget i Ansigt og Væsen, der

røbede saavel Snuhed som Træghed. De kaldte

ham »Peter«. Han var døbt »Per« slet og ret, men
gendøbt af det fornemme Herskab. »Peterl Peterl

— hvor bliver han af? — hvad bestiller han. Peter?

— lad spænde for, Peter!« Saaledes kommanderede
den tapre Generalinde, og Peter adlød. Men hans
Ansigt, naar han vendte hende Ryggen, vilde na'ppe

behaget hende. Jeg derimod kunde bruge det. Jeg

gik ud efter ham, og da han havde meddelt Kusken
Parolbefalingen, log jeg ham lempeligt i Kjolekraven

og sagde: »Det er nok store Folk. du er i Tjeneste

hos, Per! Og hvad saa mer?«
»Int' mer,« svarede han; men der stod en Skælm

i hans Fjæs, som sagde lidl mer. Langsomt drog han
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Gardinerne ned for Sjælevinduerne og skred lige saa

langsomt fra mig.

Ved Kaffebordet forefandt jeg nu ogsaa begge

mine Herrer. Nr. 1 talte intet med Munden, men
liviskede med Øjnene. Nr. 2 snakkede saa godt som
paa een Gang med alle Damerne — hvorom? det

kunde jeg ikke fatte og antog følgelig, at det var om
ingenting. Tanten, som jeg herefter for Kortheds
Skyld vil benævne hende, tog ingen Del i Samtalen,

undtagen nu og da med Interjektionerne »Hm!« og
»Ja saa!« Først da man rejste sig, sagde hun: »Mme
Herrer! det kommer mig for, at jeg for ikke længe
siden, i et stort og blandet Selskab, har haft den Ære
at se Dem — jeg ta'er mig den Dristighed at udbede
mig Deres Navn og Stilling, om De behager!« Hun
sagde dette saa spidst, at Spørgsmaalet snarere lød

som Tilbagevisning end som Tilnærmelse. Nr. 2

følte dette ret vel; han smiskede polisk, trak Hals-

bindet tættere op over Hagen, svarede: »Jeg er Land-
mand og hedder M u u s. Min Ven hedder K a t e r

og er Prøveprokurator til Tjeneste«. Denne skottede

til Landmanden, Forundring og Misfornøjelse afpræ-

gede sig i hans Ansigt; men han tav. Jeg formodede,
at begges baade Navne og Stand var improviserede,

og min Formodning bestyrkedes ved et Par hurtige

Smil af de smukke Frøkener, der sagde saa meget
som, at d e vidste bedre.

Nu kørte min Vogn frem. Jeg hilsede alle Da-
merne under eet og indbød Herrerne til at indtage

deres Sæder hos mig. De lakkede hofligt, men sagde,

at de herfra fik egen Befordring. Hermed adskiltes

vi til videre.

3. Rye.

Denne By har en Beliggenhed, som indbyder til

Beskuelse. Jeg havde jo allerede flere Gange set mig
om der; dog var jeg nu ikke vel kommen af Vognen,
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for je^' igen mnaMc iid. J(\i4 slillcch^ nii<^^ med Hyj^'grn

til en Bøg, hvorfra jeg kunde lade mit l^lik livile paa
Søer under mig, Marker, I^yer la^ngere lien foi- mig —
et mægtig stort Maleri, som vanskeligt lader sig ko-

piere.

Jeg har den Vane — lige meget om slem eller

god — til Naturlivet at knytte Menneskelivet, saa jeg

for Eksempel ikke kan se en smuk Blomst uden at

tænke paa en smuk Pige, ikke faa Øje paa et for-

vokset Træ uden at komme i Tanker om menneske-
lige Vantrevninger. Del kan være det samme, hvad
jeg her tænkte; hvad jeg h o r t e, vil jeg hellere for-

tælle.

Jeg blev opvækket af mine egne Dronunerier ved

Lyden af tvende Kvindeslemmer. En sagde: »Hvad
vil du?«

En anden svarede: »Det er jeg endnu ikke be-

tænkt paa.«

»Han med det brune Haar, « lod del, er temme-
lig stærkt forelsket i dig.«

»Og han med det gule i lige Maade i dig.

»Det er muligt; men hvem er de? Kobenhavn-
ske Lapse maaske.«

»Nej! nej! jeg har bedre Tanker om dem.«
»De bedste Tanker om Mandfolk duer ikke

stort.«

»Hm! — var der ikke slette Fruentimmer til,

da var Mændene vel ogsaa bedre.«

»Jeg takker paa Herrernes Vegne. Jeg tror, jeg

vil blive ved at være min egen Herre. <

»Velbekomme! Men skulde jeg tage en Mand,
saa vil jeg ogsaa være hans Herre.«

»Pst! der staar en af disse Herrer.«

»Det er Vintapperen.«

De drejede sig om. Den præsumtive (formodede)

Vintapper stod lige saa ubevægelig som et tomt Okse-

hoved, dog ikke længere, end til de to giftefærdiges

Stemmer var blevne saa svage, at jeg kunde vide dem
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et godt Stykke paa Tilbagevejen, den de fortsalte med
smaa og langsomme Trin.

Ikke sa[i sagteligl kom de lo giftelystne Vnglin

ger ned ad Lynghakken Østen for, hvor de rimeligvis

havde søgt deres Hjerters Damer. Opmarchen af

den Bakke, paa livilken jeg havde mil Slade, tog hen-

gcre Tid og koslede nogle hjertelige Eder. Jeg

traadte om pna Siden af mil Træ, saa de ikke knnde
se mig, naar de vandt op ])aa Rygningen. Ankomne
der, maa de have stnndset for at pusle og se sig om-
kring efter de søgte.

»Vi er gaaede fejl af dem,« sagde Nr. 2 — hvem
jeg med Hensyn til Haar og Øjne herefter vil kalde

den lyse — »Pigen derinde ved Byen har vist os

den urigtige Vej — vore dejlige Alfer maa være svæ-

vede tilbage — Allonsl brave eamarade!«
»Stop lidt!« sagde den mørke, »lad os endnu en

Gang overveje, hvad det er, vi har for!«

»For Satan!« snærrede hin, »du er mig en snur-

rig Patron — om Forladelse — Baron! Ved du end-

nu ikke selv, hvad du vil?«

»Lad Baronen være!« brummede den anden, »lian

føder ingen Kone, langt mindre Familie; det kan en

x\ssessor.«

»Det bliver du jo med allerførste. Lnidlertid be-

høver du ikke at krympe dig; jeg har jo til at føde to

Familier, om de end blev aldrig saa store. Og naar
din Farbroder, den gerrige Hund, kreperer, kan du
betale mig igen.«

»Dit Tilbud . . .«

»Fornærmer dog ikke min adelige Ven?«
»Nej, nej, nej! fra den Side kender i\u mig vist

bedre.«

»Vel! saa bliver det ved Planen: vi søger at vinde
vore søde Frøkener ikke ved Rigdom eller Rang, men
ene og alene ved vor egen personlige Fortræflfelighed.

Først efter Sejren aabenbarer vi os.«

»Sejren! er du saa sikker paa den? >
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»Visl er jeg. Ingen Tvivl: Ingen Betænkelig
heder! En General vinder sjælden et Slag ved at be-

tænke sig, men ved ;d slaa til uden lang Betænkning— her paa Bjergel skal du henrykt omfavne mig
som General Kleber Napoleon, da Tyrkerne var va-

skede ved Rosette eller Damiette, hvad det hedder.
General!« raabte Klel)er, »De er stor som Verden!'
Du skal sige til mig: »Hansen, du er stor som Him-
melbjerget!««

»Saa skal jeg ikke længere titulere dig som Han-
kat?«

»Jeg ikke heller dig som Mus -- Marchons å la

victoire! (fremad til Sejren) — Fanden ta'e Vintappe-
ren! Han har staaet bag ved Træet og hørt hele vor
Samtale. <(

»Hm!, den skulde han ikke blive klog af, om han
ogsaa havde mærket paa den. Han tænker paa sine

Vine og bryder sig lidt om KæTestesnak.<
Lidt brød jeg mig dog derom, som jeg har gjort

om mer i samme Materie.

Jeg gik nu og til Byen efter at have gennem-
tænkt og ordnet mine Materier for næste Dag.

4. B j e r g e t, om Dagen.
Som jeg traadte op for at holde min første Tale,

hører jeg skraas neden for mig hviske: »Plager Fan-
den Vintapperen? Nu faar vi noget at høre.«

»Om Lafitte og Graves.«

Det var rigtig mine to Eventyrere. Og indenfor

paa Bænken sad de bevidste fire Damer. Da jeg steg

ned, kom de to Herrer hen til mig, undskyldte deres

Tagen fejl af min Stand og sagde mig nogle Kompli-
menter, hvilke de gav end større Eftertryk ved at

indbyde mig til en GafTelfrokost. Den lyse lagde

skælmsk til: »Damer skal ikke savnes.«

En behagelig Time! — Vittighed, optøjlet af God-
modighed, sætter Liv i et for saadan Forfriskning
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luodtageligl Selskiil). Haiiseii var i i\vl\c vov spiri

tuelle Restauratør. Jeg snalvkede med, og selv den
for sin Alder alvorlige Baron fik et yngre Ansigt og
))idrog mere, end man skulde tro, til aandelig Op-
livelse; lidt efter lidt fik vi ogsaa de unge Piger paa
•Gled og fortrød det ikke; thi ingen af dem var uvittig;

Matronerne blev tilovers, vi andre lod, som vi ikke

mærkede det, og ved jævnlig galant Tiltale fik dem
til at tro, at de var Sjælene i Samtalen. Ved et Ind-

fald, der med flere faldt fra mig, sagde Tanten: »Maa
jeg spørge, hvor gammel er vel Hr. Pastoren?«

»I Dag,« svarede jeg, »er det gaaet mig af

•Glemme, og i saa interessant Selskab er man ikke

gammel.« Jeg rejste mig, bukkede for Damerne og
sagde til Herrerne: »Mit Embede fordrer min Nær-
værelse ^aa Bjerget; men siden hen beder jeg Dem
om at smage min Lafitte, å revoir!«

I Bortgangen hørte jeg: »Det er en Himmelhund— han har dog graat Haar — det er Paryk,« dertil

blev let — jeg lo ogsaa, men Solo, med Teltet paa
Bagen.

Da jeg igen havde besteget Tribunen, kikkede jeg

flygtigt efter (ie seks — ingen af dem at opdage.

Det er ikke paa Tid til en »Seksa«, tænkte jeg, men
I il en Firetur — god Fornøjelse!

Alter nedtraadt, søgte jeg slumpevis et Telt med
dobbelt Rum, det inderste var afsondrel ved et Lær-
redsforhæng. Der anede mig noget, jeg gik ganske
langsomt hen imod det og løftede Haanden, som til

at drage Tæppet til Side. En Opvarter sprang imel-

lem og sagde afværgende: »Min Herre! det er op-

laget.«

»Meget vel!« svarede jeg, vendte Ryggen til og

•stod stille.

• Derinde bag* ved mig taltes ganske sagte, lo
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MaiKlssIcnniirr, fo k\'iiiHeli^'e nhn' drl m;i:iltr vmtc
(le (irel

Jt'g horlr iiilcl lydeli^l, ^ad ikke lyltc, ;4ik iid

og iuhI af Tcdlgaden. Ikke langt, saa Iraadle (\c lo

Malroner fra Siden hen mod mig.

»Har De ikke for nylig modi vore l'roken

Døtre? '( spnrgte 'J'anlen.

Jeg benægtede del.

»Ikke heller Baronen og den anden Herre?«
Ogsaa delte hena'gtede jeg.

»De skulde dog aldrig va*re låret xild her i .Sko-

ven?« sagde Mama med nogen Ængstelighed.
»Skoven er meget sh)r, s\ årede jeg, »og meget

vildsom, unge Mennesker kan, uden kyndige Vej-

visere, let komme ud af den rette Ve'] —

;

»Herre Jesus,« raahte den bekymrede Moder, »er

her Ulve? Røvere?«
»Ulve ikke,« beroligede jeg, undtagen maaske

af dem i Faareklæder. Røvere — af dem, der fra-

tager Folk deres Penge, findes her næppe nogen; men
der gives jo kostbarere Klenodier end Ould og Sølv,

som af og til ogsaa røves. Hvorvidt man her har at

frygte for saadanne, kan jeg ikke give Forklaring

over.«

»Jeg forslaar nok, hvad han mente,« sagde Tan-
ten i en Frastand under Bortfjernelsen, »den saa-

kaldte Baron har et Røverfysiognomi —

«

»Og den anden er en næsvis Krabat, tilføjede

Mama; »men mine Døtre er alt for vel opdragne og

har alt for megen Forstand til at hoppe efter enhver
(Jøg, som kukker.«

»Forstand I vrængede hendes forstandsrige Sø-

ster, »har saadanne Smaadukker nogen, den er ikke

hjemme, naar Kavalererne gør Kur til dem; det lærer

Erfaringen, og det burde min Fru Søster ogsaa vide.

Vi har jo allerede lagt ganske andre Planer til deres

fremtidige Lykke. De maa og de skal udføres til

Trods for alle de Spradebasser, her gaar og svinker.«
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»Men,« indvendte Mama, »monne mine Døtre

ogsaa vil synes om dem, du har udset? Majoren
er gammel.«

»Ja af Adel, ellers er han ikke saa gammel som
nogen af os, og saa rig er han, at man med Billighed

bør afdrage ti Aar af hans Alder. Han er endnu en

smuk Mand, det paastaar jeg.«

»Ja, ja! Men saa Baronen? Jeg mener d i n Ba-
ron — ikke ham her. Det er jo bekendt for Gud
og Hvermand, og selv søger han ikke at dølge det,

hvor udsvævende han har levet —

«

»Oh! saadanne bliver just de føjeligste Ægte-
mænd. Og naar din yngste Datter blot har lært noget

grundigt af sine Romaner, vil hun nok vide, paa hvil-

ken Maade hun skal behandle ham. Og hvad der

kunde mangle i hendes Konduite, det skal jeg sup-

plere.«

Dermed blev de borte baade for mine Øjne og

mine Øren. Andres Øren skulde jeg nu snart paa
en frisk tiltale, puttede altsaa, til videre, denne Side-

roman i en Sidelædike af min Hukommelseskiste og
lukkede for den.

Da jeg havde faaet Pusterum, lukkede jeg op
igen, henslængt paa en Skraaning af mil l)rnne Bjerg.

— Jeg tænkte paa Kon( radans, Figurerne i det ro-

mantiske Tableau var jo nu otte. Da lod en fir-

stemmig Sangmusik op til mig — Kontradansen var

ude — en anden l)egyndte, i hvilken Trann- dansede,

Stene balancerede, Blomster figurerede — Sang er

Naturmusik. De fire Naturmusikantere sang for

deres egen Fornøjelse — det gør ogsaa jeg. Men de

fornøjer tillige mange andre — det vilde jeg ogsaa
gerne.

De skønne Toner var hendøde, men endda ikke

Genklangen i min Sjæl, som jeg stod paa Bjergpynlen
og beskuede det herlige Naturmaleri, der aldrig vil

trænge til nogen Kunstners Restauration: det behover
ingen Opfriskning, det forældes aldrig.
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Da or (ler no^en, som pikker mi;,' ])an Sknlrlorpn
— jeg vender mig — det er den ly s e.

Han saa mørk iid. »Har De ikke set de lo gamle
Dam(T for kort siden ?<

Jeg sagde ham naar og hvor, og at de søgte efter

de unge.

:^Adieu!« og dermed af Sted ned til Vrimlen.
Han havde kun Øje for een Naturfrembringelse, men
som og bærer Prisen for alle andre: en yndig Pige.

5. Bjerget, om Natten.

Det var blevet saare livligt i Mørchs store, smukl
dekorerede Telt: i dets ene Afdeling med Musik og

Dans, i den anden med Nydelse af Bordets Gkeder.

Her drak man Skaaler, og flere af dem med ind-

ledende Taler. Der hvirvlede man sig, uden Taler,

i fejende Valse. Dans er paa en Maade ogsaa et

Naturprodukt; thi det naturlige Menneske, det vilde

nemlig, danser lige saa vel som det kunstige, det civili-

serede nemlig. Jeg kikkede af og til ud i Balsalen

efter dem, vi ved nok: nej!

Jeg er ogsaa et Naturmenneske, jeg tilbeder vor

store Moder baade Nat og Dag. Selv naar hun bul-

drer og smælder, er der i hendes Vrede noget for-

færdelig skønt, man kan ikke harmes, men bøjer sig

ydmygt og modtager Tugtelsen uden Knurren: man
ved jo, hun bliver snarligen atter god og mild. Jeg
gik ud og opad til hendes og mit fortryllende Bjerg.

Hvor blidt smilte hendes Natøje! ikke — som det,

hun bruger om Dagen tilbagetrængende med sit

Flammeblik det menneskeliges Indskuelse. Hendes
Aandedræt var næppe hørligt: kun de øverste Træ-
toppe hviskede meget sagte om. at de fornam noget
— ah! jeg fornam i min Nærhed en anden Hvisken.

»I Morgen maa der blive en Ende paa disse Op-
tøjer! Dine Frøkener — Gud forlade mig! jeg havde



47

nær kaldt dem Tøser — de er snar! rent excentriske.

Jeg vil sige dig: jeg har paa egen Haand skrevet lil

de egentlige Friere og bestilt dem herhid til i Dag. De
maa være her endnu i denne Aften — du ser dog,

at jeg har foranstaltet dette til dit og dine Børns
Bedste?«

»Det ser jeg nok. Naar det bare maa falde saa-

ledes ud!«

»Deres Naader!« indbrød en Tjenerrøst, »der er

just nu ankommen to fremmede Herrer, som spørger

efter Dem.«
»Hvor er de?«
»Jeg sagde, at Deres Naader var gaaet herop til

Himmelbjerget, og at jeg vilde hente Dem. De er

ellers inde i det første Telt paa højre Haand og drik-

ker Champagne eller saadan noget.« .(Det var netop

ham fra Bagkurven.)

»Vi maa stræbe, ma soeur! ellers er de i Stand
til at gaa ud og lede efter os.«

De vendte; Lars blev staaende og skottede efter

dem. Jeg tog fat paa en af hans Kjoleknapper:

»Hør, du Pilatus, hvad er det for Herrer? jeg tror,

du fryser, her er lidt at varme dig paa.«

»Mange Tak! den ene er tynd, den anden tyk,

der kommer de selv!« Han vilde tiltale dem: men
jeg forhindrede ham og sagde: »Løb til dit Herskab
og sig, at jeg kommer straks med dem.« Han løb.

De tvende løb ikke: de standsede ved hvert tredje

eller fjerde Skridt for at drage Aande. »Det er

ganske vist,« sagde den tynde, »det er den behagelig-

ste Aften, jeg endnu i Dag har oplevet: Maanen skin-

ner saa overmaade nydeligt.« Jeg saa op til hende,

ventende paa, om hun ikke vilde besløre sig ved saa-

dan en Kompliment. Nej, hun lod, som hun intet

havde hørt.

»Det giver jeg Dem Ret i,« sagde den tykke, »jeg

maa ellers bekende, at jeg ikke har gjort af Maane-
skin ved visse Lejligheder.«
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Hvor læii^'c er del siden?'

>Jkke saa længe, som da De sidst kom ud al

Kirken paa Frederiks Hospital.«

»Nok om det! Men lad os tænke alvorli^^l paa
Hensigten af denne vor Hurtigposlrejse! for ellers —

«

»Jeg ved, hvad De vil sige. Men Tanten har
indbudt os, lad hende sørge for Resten!«

»Men om nu disse to Jydepotter snap])ede os de
sode Kramsfugle væk?«

»Det forhindrer vi ved en Udfordring ex tem-
pore.« (paa- Stedet).

»Udfordring! hvorpaa? Jeg har ingen Vaaben.
»Det har jeg.«

»Jeg fægter daarligt.«

»Kan De da ikke skyde?«
»Med Pistol har jeg aldrig skudt.

»For Fanden! saa maa vi bortføre dem ex tem-
pore!«

»Det giver jeg Dem Ret i, hvis vore Allerkære-

ster er villige til saadant romantisk Teaterkup. ^

»Det er Tantens Sag! Kom! Lad os nu se først

at finde hende.« De gik.

Haa! tænkte jeg, der faar vi en interessant Kva-
drille. Ej engang en almindelig Duel har hidtil (un-

det Sted paa Himmelbjerget. Saadan ridderlig Daad
vil forstørre dets Navnkundighed, især om de alle

fire blev paa Pletten, gid det var saa vel! Det kunde
have det Held.

Jeg lod Maanen blive, hvor den var, og ilede ned

i Teltet, hvor jeg haabede at finde Duellanterne. Jeg

fandt ingen af dem og har til Dato endnu ikke fundet

hverken dem, ej heller de andre fire.

Jeg tror langtfra ikke, at Fanden skulde have
taget dem, men snarere Hymenæus; thi kort efter

hørte jeg, at en Baron og en Proprietær var bleven

kopulerede med to Søstre, el Sted jeg ikke husker.

Jea i^ratulerer!



Leonore.

Mine Forældres Slot laa ved Grænsen af den Oli-

venskov, der sender sin Vellugt til Zaragozas Beboere.

Da min Fader var rig og gæstfri, min Moder munter
og kær af Pragt og Fester, fik vi hyppige Besøg af

Stadens talrige Adel. Mange af disse forsikrede min
Moder — som oftest saa højt, at jeg godt kunde høre
det, at jeg i mit fjortende Aar var en fuldkommen
Skønhed, og at jeg spillede Mandolinen med uforlig-

nelig Færdighed.
Jeg var saa vant til at høre sligt, at det baade

forundrede og fortrød mig, at Don Francisco
T o r r e j o n, en af de høje Overinkvisitorer, aldrig

roste min Skønhed, ja næppe værdigede mig et Øje-

kast; dog tilskrev jeg dette hans Stand og almindelig

bekendte Hellighed.

En Nat blev der banket paa Porten og dens Aab-
ning fordret i den hellige Inkvisitions Navn. Med
Forfærdelse efterkom man straks denne Befaling;

men man forestille sig min og mine Forældres Angst
og Fortvivlelse, da det høje Tribunals Tjenere for-

langte m i g udleveret. Vel var jeg mig min fuld-

komne Uskyldighed bevidst; men det gjorde kun min
Ængstelse mere pinlig. Mine arme Forældre knugede
mig i tavs Omfavnelse; de turde jo hverken græde
eller klage; thi dette vilde have været en Forbrydelse
mod den hellige Ret.

St. St Blicher: Samlede Noveller V. i
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Man l)ar mig i en Portecliaise, og del forekom
mig, som om jeg Ijlev haareii lil min Grav. Jeg hørle

Fængslets Port aabnes og lui<kes efter mig, og mi
syntes mig Livets Dør at viere tillukket for evig, del

sortnede for mine Øjne, jeg besvimede.
Da jeg vaagnede, befandt jeg mig i en Seng med

lange, sorte Gardiner. En Lampe oplysle svagt del

lille skumle Værelse, og en gammelagtig Kone stod

foran min Seng. Med den ene Haand bold I bun Om-
hænget til Side, med den anden en stærklugtende
Svamp under min Næse.

»God Morgen, min søde lille Ven!« hviskede hun,
»og hjertelig velkommen i dette hellige Hus!

Jeg for op i Sengen og raabte: »Hvor er jeg?

Hvorfor« —
Mere fik jeg ikke sagt; thi hun omfavnede mig

phidselig med den ene Haand og holdt mig den anden
for Munden.

»For Guds og alle helliges Skyld!« hviskede hun
heftigt og ængsteligt, »tal sagte, sagte! Her maa
ingen tale højt, det kunde koste eder Livet.«

»O! men saa sig mig dog, hvorfor er jeg her?«

sagde jeg med dæmpet Røst.

»Ikke spørge, min bedste Ven!« vedblev hun,

»her maa ingen spørge, det er imod Ærbødigheden.
Men ellers vil jeg da sige eder, at I befinder eder i

et helHgt, højærværdigt Hus; men hvorfor I er her,

det ved ingen uden de naadige Herrer.«

Jeg tav, og med el Suk, som rystede mil Inderste,

sank jeg tilbage paa Sengen. Konen blev ved at

hviske og søgte at indgyde mig Trøst og Mod. Det

var hende ikke vanskeligt; thi i min Alder aabner

Hjertet sig villigt for ethvert Haab. Med inderlig Bøn
til Gud for mig selv og mine kære Forældre slumrede

jeg ind og sov indtil Dag. Min Duenna stod uden for

min Seng med Chokolade og Bagværk, og medens

jeg nød dette, underholdt hun mig med en Lovtale

over de naadige Herrer.
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skede jeg dog at vide, hvem de naadige Herrer er?«

»Ih!« svarede hun, »hvem andre end de Herrer
Inkvisiterer, de frommeste, mildeste, huldsahgste

Herrer mod alle rettroende og lydige Kristne, men
sirenge og nidkære mod alle de genstridige. Ja, mit
Barn! I vil maaske snart komme til at aflægge Prøve

paa eders Lydighed; da gælder det! de naadige Her-
rer har Magt og Raadighed baade over vort Legeme
og vor Sjæl.«

»Men hvad skal jeg da gøre? Hvad kan de
forlange af mig?« sagde jeg med nogen Heftighed.

»Ikke spørge, ikke spørge, min allerkæreste

Ven!« svarede hun og slog tillige med begge Hænder,
»vores naadige Herre vil nok selv sige eder det, naar
og hvorledes —

«

»Vores naadige Herre,« faldt jeg ind, »I talte

jo om flere.«

»Rigtig!« blev hun ved, »her er tre, alle lige

store og lige mægtige; men en af dem er der, som vi

to fornemmelig maa elske og ære, den kære, fronnne
Hr. T o r r e j o n, en Mand som et Lam, med ret et

Duehjerte, saa længe man ikke er ham imod; men saa
— hu! Staa nu op, min Dueunge! saa skal jeg vise

eder Husets Lejlighed.«

Jeg adlød, men med et Hjerte, som var delt imel-

lem Frygt og Nysgerrighed. Min Førerinde havde
kun aabnet Døren paa Klem, da hun vendte sig om
imod mig med disse Ord:

»Førend vi nu begiver os paa vor Vandring, maa
I love mig den allerfuldkomneste Tavshed, ikke el

Spørgsmaal, ikke et Ord, ikke en Lyd maa komme
over eders Læber! I maa se og høre, men være
stum som en Ligsten! Et eneste Ord kunde gore eder

selv til et Lig!«

»Lad os saa hellere blive! < stammede jeg.

»Nej, nej!« svarede hun, »I kan trøstig følge

med, saa snart I baresle holder eders lille søde
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Mund; kom kun. Hnrn! kom kim! I sknl fan man^c
rare Ting at se I«

Med disse Ord Irak hun mig efter sig igennem
mange smalle, krumme og mørke Gange. Herpaa
kom vi til en lang, lige og bred Gang med mange
jernbeslagne Dore ved begge Sider; den var dunkel I

oplyst af et Par Lamper højt oppe ved Loftet i begge
Ender. -*^

»Her ser i Kætternes Fængsler!« hviskede hun
mig i Øret, »der sidder en i hvert Kammer og for-

vares til Dommen — til den store Auto-da-Fé. Ser

I disse høje Papirshuer og Kapper, saa smukt bema-
lede med Ildsluer og Djævle? det er deres Ligklæder.«

Jeg gøs og tav. Det forekom mig, som om jeg

var i en aaben Begravelse; ingen Lyd var at hore
uden den af vore langsomme, snigende Fodtrin.

Efter en lang og stille Vandring steg vi nogle

Trappetrin nedad; her aabnede min Førerinde en

Dør, og nu befandt vi os i et skummelt, sort betruk-

ket Værelse.

»Dette, min rare Ven!« sagde hun, »er de gen-

stridiges Pinested, se jer kun dristig om. Her er

mange skønne Ting at skue. Disse smalle SnorL%

som hænger ned fra Trisserne i Loftet, bliver bundne
om Kætterens Haandled; derpaa hejser man ham
saa højt op, som han kan komme, giver saa paa een

Gang efter og lader ham dumpe, dog ikke rent til

Jorden, men blot saa langt, at Armene rives af Led
og Snorene snærer igennem Kødet lige ind til Benene;
dette gentager man hvert Kvarter, indtil Doktoren
erklærer, at hans Liv er i øjeblikkelig Fare. Ser I

denne lille Stige her med fem skarpe Tremmer eller

Trin? med den slaar de ham dygtig paa Skinnebe-

nene. Kom nu herhid! Dette der, tænker I vel, er

et Salttrug! Hi, hi! min lille, enfoldige Dueunge!
Hvorfor gyser du? Naar du bare er kønt føjelig, skal

du aldrig komme til at ligge deri: det er kun for (ie

haardnakkede og ulydige, dem lægger man langs u(!
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i Truget og surrer dem dygtig fast; saa spærrer man
Munden op og lægger et fint, tyndt Klæde derover.

Nu falder fra dette Kar i Loftet en tynd Vand-
straale ned i Munden, saa længe til Indvoldene er

fulde af Vand og Klædet ved Vandets Magt trængt

ned i Svælget. Naar Synderen da i den usigeligste

Angst og Pine er nær ved at kvæles, river man plud-

seligt Klædet ud, fuldt af Vand og Blod.-

»Men,« sagde jeg, skælvende og bævende over

mit hele Legeme, »det er dog kun de overbeviste Kæt-
tere, man saaledes martrer?«

»Ingenlunde, min søde Ven!« svarede hun, »de
bliver jo levende brændte; nej, de, som her pines, er

de mistænkte, som skal bekende.«

»Men om de nu er uskyldige og intet har at

bekende?« indvendte jeg.

»Ja, saa bliver de fri,« svarede hun; »men det

har ingen Nød: naar de først bliver retskaffens pinte,

saa finder de nok paa noget at bekende, det maa de

naadige Herrer og Bøddelen forstaa!«

»Bøddelen?«
»Ja vist, Barn I Bøddelen piner dem. I maa tro,

han ser ikke lystelig ud for en ung Pige, en stor, før,

stærk Mand i kulsorte, snævre Dvælgsklæder fra Top
til Taa og med en sort Maske for Ansigtet, at han des

mere kan ligne Djævelen, i In is Kloer Kætterne snart

skal overgives.«

Hun vilde blevel længere ved; men det var mig
umuligt at holde ud, jeg søgte Døren.

»Bi lidt! Bi lidt!« raabte hun, idet hun forgæves

søgte at faa mig tilbage. »Det rareste har I endnu ikke

set! I maa endelig se Kobberpanden, hvori de gen-

stridige saa sniaat bliver stegte.-

Men jo mere hun bad mig bie. jo stan'kere ilede

jeg, og først da jeg var kommen ind i mit Værelse
og havde kastet mig i en Stol, kundt^ jeg gøre det

Spørgsmaal:
; Men er ugsaa alt delle \irkeligl, elier viJ I IjIoI



54

indjage m\^ Ani^st? San ^'rusoinl cv (Uv^ intet Men-
neske?«

»Hys, lille Rarn!^ læspede hun, >T niaa ikke tale

om Grusomhed! Det er el upassc^ide. et uijudelii^M Td-
tryk.«

»Men saa maa del ogsaa være gyselige Forbry-
dere, ( sagde jeg, »som man saaledes martrer?/

»Vist er det,< svarede hun, Kiettere, Gudsfor-
nægtere, forhærdede Syndere!«

»Og Fruentimmer, sagde jeg, »bliver dog ikl<e

saadan behandlede?«
»Det kommer derpaa anl« var Svaret, »enhver,

som bliver angiven for den hellige Inkvisition, er og-

saa mistænkt, og enhver mistaMikt kan bringes under
Torturen. Her ga^lder ingen Persons Anseelse: Ol-

dinge og Born, Mænd og Kvinder, unge Piger og
frugtsommelige Koner, alle sammcMi maa de heran.

Saa snart de kommer i Torturkammeret og en af de

naadige Herrer befaler, saa kkeder Boddelen dem
forst nøgne af, splitternogne, min sodeste Ven!<

Her blev hun afln'udt: Doren aabnedes, og ind

traadte Don F r a n c i s c o T o r r e j o n, ikke som
jeg tilforn haxde set ham i gejstlig Dragl og med
alvorlig, hellig Mine, men kkedt ganske som en Ka-
valer efter højeste Mode, og mini et Va\sen som en af

de galanteste unge Herrer.

Smilende, med en let Kompliment og n<esten

dansende, nærmede han sig til mig, der af Forun-
dring længe var maallos og ikke i Stand til at be-

svare enten Sporgsmaal eller Galanterier. Disse sid-

ste angik mil Ansigt og min Skal)uing og de første

Aarsagen til min Fa^igsling.

»T maa have løjender, min elskeligel forsikrede

han med et Skuldertræk, ellers var T ikke her —
en Elsker, som har faaet Afslag? Hvad?^

Jeg svarede ham ska*lv(Mi(i(\ al jeg ikke vidste

nf saadan en al sige.
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»Umuligt! <^ raabte han, »I skulde endnu ingen

Elsker have haft? Ikke endnu selv have elsket?«

»Nej, ærværdige Herre!« sagde jeg, blussende af

Angst og Undseelse. Han tav; men jeg mærkede, al

han saa paa mig; jeg turde ikke hæve mine Øjne fra

Gulvet. Pludselig vendte han sig om, gik et Par Gange
op og ned og blev atter staaende foran mig.

»I har en hemmelig Fjende!« begyndte han igen,

»I maa have en Fjende, som har angivet eder for

den hellige Inkvisition; besind eder vel, om I ikke

skulde erindre nogen?«
Bitterlig grædende forsikrede jeg ham nej.

»Det kan være muligt,« blev han ved, »at I al-

drig selv har lagt Mærke dertil; men det maa være
saa; en Elsker har troet sig foragtet eller tilsidesat

for en lykkeligere og har udtænkt denne frygtelige

Hævn — ja, i Sandhed frygtelig! Jeg vil ikke skjule

det for eder, min elskelige! Eders Frihed, eders Liv

er i Fare.«

Jeg segnede ned for hans Fødder, besvor ham
min Uskyldighed, bad ham om Hjælp og Redning.

Han løftede mig op og trykkede et Kys paa min
Pande.

»Jeg vil tænke paa eders Frelse, eders Lykke,
mit fromme Barn!« sagde han, »berolige eders

Hjerte! I Morgen skal I høre fra mig.«

Med disse Ord forlod han Værelset, og den
i^amle M a r i a, som var gaaet ud, da Don T o r r e-

j o n traadte ind, kom atter tilbage. Jeg maatte for-

tælle hende alt, hvad der var forefaldet mellem mig
og Inkvisitoren, og nu udbrød him i de fyrigste Lov-
taler over ham:

»I er det lykkeligste Pigebarn under Solen,«

endte hun, »den mægtigste, ivdleste, dejligste Herre
elsker eder, han vil redde eder fra timelig og evig

Undergang.«
»Hvad siger I?« raabte jeg, »hvem elsker mig?«
»En Helgen, en Engel i Mandsskikkelse!« sva-
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den Dn£? i Morten skal forklare eder alle Tin^, den
skal blive den skønneste Da^ i eders Liv!«

Med disse Ord overlod hun mis? til mine e?ne
Betra,^tnin*?er eller rettere forvirrede, modstridende Fo-
lelser; thi Skræk, Haab, Forimdrini?, Anelse opfyldte
osf betog mit Sind. Under denne Stemninj? forlob hele

Da^en, o^ min tidt afbrudte Søvn om Natten gav mi^
mindre Hvile end Uro, formedelst underlige, ængsten-
de, feberagtige Drømme.

Saa snart Morgenen frembrød, kom Maria og
bad m\a staa op. Hun iførte mig en fin og nydelig
Morf?endra£?t, hængte en rig Mantilla om mine
Skuldre og bød mig følge. Jeg havde et Par Snør.^s-

maal paa Læberne, men fik næppe de første Ord
fremført, førend hun lagde mig Haanden paa

Munden.
»Tavshed o^ Lydighed!« var det eneste, som hun

hver Gang hviskede, idet hun lagde sine Læber tæt

til mit Øre.

Endelig standsede hun uden for en D^r, ved hvil

ken stod paa et Bord et Sølvfad med to Konper Cho-
kolade o? Bagværk. Hun bød mi^ ta^e Fadet, idet

hun aabnede Døren. Da je^ nølede, lasrde hun det

selv paa mine Arme, skød mig sasrtelig ind i Værelset

os lukkede efter mi^. Det var et lidet Kammer, men
behæn£?t med kostbare Tanetserier og skønne, som iesr

siden ved et flvirfisrt Øiekast opda£?ede, vellvstige Mate-

rier. Dette kunde ieg ikke heller dem?an£? se, da Væ-
relset,kun var halvt oplvst: thi Dagskæret faldt iøen

nem et eneste Vindue, for hvilket der han£? et rødt

Silke£?ardin. Lige over for Vinduet faldt mine Øjne

endelig paa en prægtig Himmelsentr med rosenrødt

Omhæng, og paa Sengen laa med udbredte Arme —
Don Francisco Torrejon.

Ak, kunde jeg blot saa let glemme denne ulyk-

salige Time, som jes nu i min Fortælling oversprin

ger den! Lad mig alene sige dette, paa den ene Side
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Torturkammeret, Truget, Kobberpanden, Bøddelen.
Sanbenitoer*), Caraccoer**) ; paa den anden sød Smi
ger, glimrende Løfter og en smuk, fyrig og mægtig
Elsker, som jeg vidste havde baade Sjæl og Legeme
i sin Vold.

Maria afhentede mig igen og førte mig, ikke til-

bage til mit forrige Værelse, men til en stor, smuk
og lys Stue, hvorfra der var Udsigt til Floden og

Skoven.
»Her er I nu Dronning og Herskerinde,« sagde

Maria med en Knæbøjning, »og skal nyde Frug-
terne af eders Lydighed mod den naadige Hr. T o r-

r e j o n. I maa aflægge dette forlegne Væsen og

denne undselige Mine; thi I vil ret straks modtag:^

Besøg af mange unge og fornemme Damer. Men
dersom eders Liv og Salighed er eder kær, saa tal

ikke om andet end ligegyldige Ting, om Vejret, Klad-

der, Musik, Tyrefægtninger og saadant, men intet om
eder selv eller eders Familier, intet om dette Hus
og hvad I har erfaret.' Fremfor alt, spørg ingen

om sit Familienavn! Her har intet Fruentimmer
andet end Døbenavne. Og skulde I maaske genkende
en eller anden af eders Veninder, saa for alle Hel-

genes Skyld! lad som T aldrig havde set dem til-

forn.«

Næppe havde hun givet mig denne Forskrift, før

Værelset fyldtes af henved tresindstyve unge Damer,
hvoraf ingen lod til at være over tyve Aar. Alle

var prægtig klædte, en Del, som jeg, i rødt, en anden
Del i blaat, og den tredje i grønt. De kom alle, en

efter den anden, hen til mig og hilsede mig med en

Ærbødighed, som om jeg havde været Fruen i Hu-
set. Med tungt Hjerte og forvirrede Tanker modtog

*) Lærredskapper, hvorpaa er malet Luer og Djævle, og som
bæres af de fordømte i Autodaféerne.

**')'*Caracco er en spids Paphue, omtrent halvanden^Aleu høj,

hvorpaa er skreven Delinkventens Forbrydelser. Deraf Spa

|_J
niolernes bekendte Skældsord eller Forbandelse r'Caracco
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']v^ i TiiNslicd (Icrt's Hyldning og liirde na^piK' loflc

mine skamfulde Øjne fra Jorden.

En af de si(isle, som kom hen lil mig, ndslodle
el Skrig og raable: Ak, Donna B a 1 a b r i g a!<

Forskrækkel saa jeg op, del var en kær Ven-'

inde af mig. Jeg var nærved al slyrle mig i hendes
Arme, da jeg til min Frelse bemærkede saavel liendes

egen Bleghed som alle de andres pludselige For-
\irring.

Marias Advarsel faldl mig ind endnu i relle

I id, og uden al lade, som jeg havde hørl min Ven-
indes Udraab, vendte jeg mig til nogle af de andre
og henkastede nogle flygtige og usammenhiXMigende
Ord om den skonne Udsigt ])aa hin Side Floden.

Samtalen kom snart i Gang, og skønt den l)lev fort

med kendelig Forsigtighed og Kulde, udslettedes dog
snart Indtrykket af hin min Venindes Ubesindighe(l.

Maria gjorde Opvartning og beværtede os med
Konfekturer og søde Vine. Der])aa bragte hun In-

strumenter ind, nogle af Damerne spillede, og andre
sang, men alt med sagte, næsten, kunde man sige,

ængstelige Toner. Da dette havde varet et Par Ti-

mer, blev atter Forfriskninger ombaarne, hvorefter

alle Damerne anbefalede sig og lod M a r i a og mig
blive alene i Stuen.

Efter nogle Minutlers Tinshed begyndte ilen

gamle saaledes: »Jeg ser nok, min naadige! at der

ligger eder mange Sporgsmaal paa Tungen: jeg vil

forekomme dem og, saa vidt det er mig tilladt, til-

fredsstille eders Nysgerrighed. Alle disse Damer,
som nu forlod os, er saa vel som eders Naade selv

særdeles Veninder af de naadige Herrer Inkvisitorer,

og betegner de forskellige Farver, hvem de tilhører: de

røde er D o n T o r r e j o n s, de blaa G u e r r e r o s

og de grønne A 1 i a g a s. Saadanne Samlinger som
denne tilstedes eder een Gang hver Uge, og skiftes I

da til al modtage og beværte hverandre. Den sidst-

ankomne er da gerne de andres Værtinde, saaledes
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som eders Naade i Dag har været. Denne Fornøjelse

kan de nyde, saa længe de iagttager den tilbørlige

Tavshed og Forsigtighed. Et Eksempel paa det mod-
satte har I erfaret hos den unge Dame, som saa nhe-

sindigen nævnede eder ved eders Familienavn: hende
faar I aldrig mere at se.«

»Men hvor kommer hun da hen? Hvad bliver

hendes Straf?« spurgte jeg ængsteligen.

»Sagte, sagte, min naadige!< sagde lum, »saadan
noget er det bedre at formode end at tale om.«

(Maria havde Ret: den næste Selskabsdag søgte

mine Øjne forgæves den stakkels Elvira; hun vor

der ikke, jeg saa hende aldrig mere; hvorledes hendes
Skæbne er vorden, kan jeg kun med Rædsel ane.)

I otte Nætter delte jeg Seng med Don Tor r e-

j o n, og otte Dage beboede jeg dette Værelse. Den
ottende og sidste var der atter Selskab hos mig: men
saa snart dette var borte, førte Maria mig ind i en

snæver og mørk Celle, der for Fremtiden blev min
bestandige Vaaning. Ogsaa min røde Stadsdragt

maatte jeg ombytte med en simpel, grov Kjole, og

kun naar dim naadige Herre forlangte et natligt Be-

søg af mig, fik jeg en finere Neijligé og blev af M a r i a

ledet frem og tilbage. Min Tid henrandt sorgeligen,

delt mellem kvindeliijt Arbejde og Frygt og Tængsel
efter mine stakkels Forældre.

T denne kummerfulde Levemaade var den eneste

adspredende Forandring, at jeg en Gang om U^en,
ktedt i min røde Uniform, mødte i Selskabsva^'elset,

som jeg snart erfarede stedse i nogle Dage blev l)e-

boet af et nysankommet Offer. T et Tidsrum af Ire

Aar — saa længe var jeg en Fange i Tnkvisitions-

naladset — saa jeg over tredive nye Slavinder an-

komme og næsten lige saa mange af de ældre for-

svinde. Denne Skæbne, lagde jeg Mærke til, traf mesi

(lem, som saa ud til at være frugtsommelige, og sent

igen eller aldrig mere fik jeg en saadan nt se
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Jeg havde været i Fangenskab omtrent el halvt

Aar, da jeg bemærkede en Forandring i min Sund-
hedstilstand, som jeg aabenbarede den gamle
Maria. Hun erklærede straks, at jeg var frugt-

sommelig. Med Gysen hørte jeg denne Efterretning:

jeg tænkte paa nogle af mine Medfangers varselfuldi^

Forsvinden. F'ra nu af kom jeg ikke mere i de

ugentlige Forsamlinger, men tilbragte Tiden til min
Forløsning ensom i min skumle Celle, undtagen naar
Maria et Par Gange om Dagen bragte mig mine
Fornødenheder.

Et Aar efter min Ankomst i Fængslet fødte jeg,

med Marias Hjælp, et sundt, velskabt Drengebarn
— milde Gud! mit Hjerte bløder endnu, hver Ganij jeg

tænker paa denne min uskyldige førstefødte. Frug-
ten af tvungen Vellyst; ak, at jeg dog en eneste Gang
maatte have trykket mit Barn i mine Arme, til mit

af Sved og Taarer vædede Ansigt! Men den ubarm-
hjertige Kvinde ilede øjeblikkelig bort med det: mine
Bønner, min Fortvivlelse standsedes af en dyb Be-

svimelse.

Da jeg vaagnede, stod det afskyelige Menneske
ved min Seng, og paa min ængstelige Spørgen efter

Barnet fik jeg intet andet Svar end et tvetydigt Smil

og den Forsikring: »at Glutten var vel for-
varet.«

Jeg troede at forstaa hende - ak. ikkun alt for

vel — og bad nu først ret inderligt og alvorligt om
Døden. Men det var ikke Himmelens Vilje: jeg fik,

skønt langsomt, min Sundhed igen, og det uagtet min
nagende Sorg, mine beske Taarer, min haablose Læng-
sel efter Barn og Forældre og — hvi skulde jeg na^gte

det? — omsider ogsaa efter Frihed.

Saa snart jeg var uden Fare, førte Mari a mig
en Nat hen i en anden Celle, hvor jeg forefandt en

ung Pige, ligeledes af del rode Kompagni, det vil sige

af T o r r e j o ns Friller: Vi to skulde fra nu af være

hinandens Selskaberinder; delle var \irkelig en Lin-
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rlring i vor Elendigherl. Fælles Ulykke gjordr os snart

lortrolige: jeg fortalte hende min Historie, og hun
gjorde mig Gengæld ved at fortælle sin.

Der var ingen væsentlig Forskel imellem dem,
kun havde hun været her længer end jeg, nemlig over

seks Aar. Desaarsag frygtede hun for, at hendes
Time nu snart skulde slaa; thi hun var en af de æld-

ste i dette Harem. Hun bar ingen Tvivl om, at de,

som ikke ved en naturlig Død blev forløste af dette

skændige Slaveri, blev efterhaanden, ligesom Antallet

blev for stort eller Inkvisitorerne blev kede af dem,
paa en voldsom Maade bragte af Dage og deres

Skæbne som deres Legemer skjulte med uigennem-
trængeligt Mørke.

Formedelst denne Overbevisning var vi begge
længe beredte til Døden, skønt Lyst til Liv og Fri-

hed ofte fyldte vort Bryst med ubeskrivelig Længsel.

Ebros klare Vande, de duftende Skove paa dens

Bredder, forekom os som et Paradis, hvoraf vi for

evig var uddrevne, hvortil vi aldrig skulde vende til-

bage, lige saa lidet som vore første Forældre til

Edens Have. Naar jeg da paa Mandolinen spillede

en af min glade Barndoms Sange og Francisca
ledsagede den med sagte, smeltende Stemme, ak, da
var det, som om vore Hjerter vilde opløse sig i navn-
løs Vemod, som om Haab og Fortvivlelse, Himmel
og Helvede kæmpede om Besiddelsen af vore arme
Sjæle.

Frihedens Dag var nærmere, end nogen af os hav-
de vovet at ane. Vi sad just og talte om Naturens
Skønheder, dem vi aldrig mere skulde nyde, da en i

disse Forfærdelsens Boliger usædvanlig Larm vakte

vor Forundring; Larmen tiltog og aftog, nærmede og
fjernede sig.

Vi hørte Fodtrin, saa hurtige og tunge som al-

drig tilforn i dette Hus, hvor ellers alle listede sig

frem, langsomt og sagteligt som Aander. Vi hørte

Stemmer, lydelige og stærke; — vi, som i mange Aar
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kim havde hørt ænssleli^' Phisken eller saf{le, sy^^eli^

Mumlen, Jiaar jeg undlader de II jerlel sønderslidende
Skrig, der stundom i Nattens Stilhed Ira Torturkam-
meret trængte sig ind i vor Celle og tvang os til al

hylle vore Hoveder læt ind i Puderne. Vi liorte Klir-

ren af Vaaben, vidt i'orskellig Ira Lyden al Lænker
eller de tunge Dorhængslers Knirken. ril])ojelige,

som vi var, til at frygte det værste, mente vi, at en
Auto-da-Fé nu skulde udfores.

Dog nej, det var ikke muligt; thi vi fornam tyde-

ligt en Lyd, som i flere Aar havde \æret os fremmed,
som vist aldrig havde ladet sig hore inden for disse

Mure — Latter! Munterhedens, den overgivne

Gla^des Sprog. Saa ma^gligt, saa uimodstaaeligt vir-

kede disse usædvanlige glade Toner paa os hegge, at

vi, uagtet vor heftige Frygt og spændte Nysgerrighed,

selv begyndte at le, skønt vi øjeblikkelig standsede i

denne os uvante Bevæ\gelse, som om vi var grebne i

en Forbrydelse.

Tummelen nærmede sig mere og mere, mange
Stemmer talte mellem hverandre, og Skoggerlatter

genlød underligt i de høje, hvælvede Gange. Larmen
voksede; Døre blev oplukkede; nogle blev voldsomt
sprængte.

»Hellige Jomfru! raable jeg til F r a n c i s c a,

»hvad er det for et Sprog, man taler? Jeg forstaar

ikke et Ord.«

»Tys, tys!« hviskede hun, :>jeg tror næsten —
ja i Sandhed! del er Fransk; nu hørte jeg tydeligt en

sige: »kom kun herud, mine Damer! De er fri: de

hellige Fædre er løbne deres Vej.«

Straks derpaa hørte vi en anden sige paa slet

Spansk: »Herhid med din Nøgle, gamle Heks! lad os

se, om den passer i denne Dør.«

Det var vores; den gik op, og en ung fransk Of-

ficer traadte ind.

»Mine smukke Damer! sagde han, »Nonner!. el-

ler hvad jeg maa kalde Dem! befinder De Dem her
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imod Deres Vilje, saa er Buret nu aabnel. Del er

i Dag min Forretning at lulle disse Værelser lidt ud,

behager De ikke saa længe at trække frisk Luft?«

Vi lod os det ikke sige to Gange, og uden at

takke vor Befrier fløj vi som løsslupne Fugle ud af

det skumle Fængsel.
Vor første Gang var til mine Forældres Vaaning

— de var døde! Sorg over deres fortabte Barn
havde lagt dem i Graven, der allerede i to Aar havde
været deres Hvilested.

Inden vi naaede Slottet, kom den gamle S a n-

c h e s, Tjeneren, os i Møde. Af Skræk, Forundring
og Glæde over at se mig igen var han længe saa

betaget, al han ikke kunde fremføre et Ord. Taarer
gav ham Mælet tilbage: Græmmelse havde kastet

min Fader paa Sygelejet; langvarige var hans Lidel-

ser, som først endtes med Døden. En Maaned efter

nedsænkede de min Moder ved hans Side. Inkvisi-

tionen bemægtigede sig alle deres rørlige og urørlige

Ejendomme, da jeg formedelst kætterske Meninger
var dømt til evigt Fængsel. Den gamle Mand rystede

paa Hovedet over min Befrielse og mente, at den ikke

vilde blive af Varighed. Af Frygt for selv at blive

strafl*et som den, der havde haft Omgang med en
dømt Kætterske, forlod han mig som en pest-

smittet.

Jeg og min Veninde blev ene tilbage med vor bitre

Sorg, som snart gik over til Fortvivlelse. Francis-
c a var, allerede før hun blev fængslet, et forældreløst

Barn, som en Slægttiing havde tagel til sig. Hos den-

ne turde hun nu ikke lage Tilflugt; thi hun kunde
lettelig forestille sig, at hun var under samme For-

dømmelse som jeg. Vi kastede os ned, omfavnede
hverandre og ønskede os Døden.

»Hvi behøver vi forgæves at ønske os, hvad straks

er i vor Magt?« sagde hun omsider, »her under os

rinder Ebro; dens dybe Vande kan snart gøre Ende
paa vore Lidelser og befri os fra Menneskenes Grum-
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hed. Kom, l^eonora! Vi vil sætte os paa denne
Brink, der krummer sig over Floden, binde os sam-
men med vore Tørklæder, styrte os i de medlidende
Bølger og dø i hverandres Favn.«

Tavs rejste jeg mig, løste mit Klæde af og traadle

med min Veninde op paa Brinken. Jeg slyngede Klæ-
det om os begge, kastede et Blik paa Solen, som mild
og yndig dalede bag Skoven, og foldede mine Hænder
til den sidste Bøn.

Da følte vi os begge omfavnede af kraftige Arme.
Det var vor Befrier, den franske Officer.

»For den sorte Død!« raabte han, »I dejlige Pige-

børn! I arme ulykkelige! vil I dræbe eder selv? Var
det derfor, jeg aabnede eders Fængsel?«

»Gode fremmede!« svarede Francisca, »vi

har ingen anden Tilflugt, vore Forældre er døde, vore

Venner skyr os, og snart vil vore Forfølgere paa en

grusom Maade forny og forøge de Lidelser, vi nu
vilde ende.«

»Gode Gud!« raabte han, »men nej, I skal se, at

en fransk Officer har mere Medlidenhed end en spansk

Præst. I har ingen Venner, ingen Tilflugt? Velan!

Følg med mig til Frankrig!«

Ingen af os svarede ham et Ord; men vi saa ned

i Floden, som til vor sidste og eneste Ven.

»Stakkels Børn!« blev Franskmanden ved, »jeg

ser, hvad I frygter for; men ved min Ære, ved dette

Kors, som jeg ikke uværdigen bærer, jeg har ingen

slette Hensigter med eder.«

»Ak, vi tror Dem gerne, men for os at rejse til el

fremmed Land, ene Fruentimmer blandl vilde Kri-

gere, hvo skal beskytte os?«

»Min Arm!« raabte han, og hør, kære Piger!

Jeg har en Ven ved Regimenlel, som er saaret og skal

bringes til Frankrig. Hans Tjenere er fangne i sidste

Slag; I skal væ^re i deres Sted! Mandsdragter vil

jeg skaffe eder. Kom, kom! I kære Glutter! Det
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er dos: bedre i Frankrig end hist nede paa Bunden
af Ebro.«

Under disse Ord havde han løst os fra hver-

andre og taget os under Armene. Vi fulgte ham; thi

Lyst til Livet var paa ny opvakt i vore Hjerter, og to

Taarer, som trillede ned over Krigerens brune Kin-
der, indgød os Tillid.

Under Tilbagegangen til Zaragoza vedblev Offi-

ceren, som fortalte os, at han hed F a u c a u 1 t og
var Kaptajn over et Grenaderkompagni, uophørlig at

trøste og opmuntre os; det første var virkelig nær ved

at lykkes ham.
Saa snart vi var komne til Staden, førte han os

hen til sin syge Ven, en Major Broussier. Del
var en middelaldrende, vakker Mand, som viste op-

rigtig Deltagelse i vor Ulykke. Vor Omklædning blev

snart iværksat, og vi var fra nu af i hans Tjeneste.

Vi sov hos hverandre i hans Forværelse og blev baade
hjemme og ude bestandig tilsammen.

Efter nogle Dages Forløb var Majoren saa vel,

at han kunde taale Rejsens Besværlighed. Den tog

sin Begyndelse under Eskorte af F a u c a u 1 1 s Kom-
pagni. Vi tog Vejen ad Pyrenæerne og sagde paa de-

res Toppe vort Fødeland det sidste Farvel.

Hvad skulde jeg vel fortælle om vor Rejse gen-

nem Frankrig? For at sige Sandheden, saa jeg ikke

stort andet end Hr. F a u c a u 1 1, da han næsten be-

standig red ved Siden af Vognen og, som jeg snart

lagde Mærke til, ved min Side. Den langvarige Riden
faldt ham snart for besværlig, hvorfor han tog Sæde
i Vognen; men ogsaa dette inkommoderede ham, da
han maalte sidde i en ubekvem Stilling, hver Gnng
han talte med mig, og det gjorde han meget ofte. Des-
aarsag blev Forsædet vendt omkring, og begge Her-
rerne sad nu baglæns, F a u c a u 1 1 lige over for mig
og Broussier lige over for F r a n c i s c a.

Kort at fortælle, saa snart vi ankom til Roche-
fort, begge Officerernes Hjemstavn, blev vi forestillede

Sl. St. Blicher: Samlede Noveller V S
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for deres Fonvldre, je^' som 1^' a ii c a u 1 t s (v^ V r a n-

c i s c a som H r o ii s s i e r s forlovede. Kn Maaned
efler stod del dol)belle Bryllup.

I syv Aar har jei,' nu været min kære F a u -

c a u 1 t s lykkelii>e Huslru oi^ Moder til fire velsignede
Glutler. Min Veninde er lige saa lykkeli*:? som jeg.

Vi bor i een Gade og besøger næslen daglig hverandre.
Vi taler ofte om vore forrige Lidelser, skønt de nu
næslen forekommer os som et Evenlyr, vi engang i

vor Harndom havde liørt eller læst.

Som bekræftende, oplysende Bilag til ovenstaa-

ende Fortælling vil jeg hensætte følgende Scene af

den spanske Successionskrig.

Efter Slaget ved Almanza i Aaret 1706 vendte

Hertugen af Orleans sig med en Del af den franske

Hær mod Zaragoza, som havde taget den østerrigske

Prætendents (Tronkrævers) Parti. Efler at have besal

Staden drog han selv videre omkring i Arragonien og
lod en General J o f r e v i 1 1 e blive tilbage som Kom-
mandant med den Formaning at brandskatte dygtigt.

Men J o f r e V i 1 1 e var ikke den rette Mand lil at ind-

drive Kontributioner. Han blev derfor snart kaldet til

Armeen og en vis D e 1 e g a 1 sendt i hans Sled til Za-

ragoza.

Denne Officer forstod Tingen bedre; han forlangte

for det førsle 1000 Kroner maanedlig til en Smule
Kostpenge for hans Durchlauchlighed. Dernæst kræ-
vede han 18000 Pistoler een Gang for alle, som inden

otte Maaneders Udløb maalle være erlagte. Den gode

D e 1 e g a 1 forslod ej alene al kræve Penge, men vidsle

ogsaa, hvor han skulde finde dem: ethvert Kloster i

Byen blev paalagt at udrede 1000 Pistoler, men Jesui-

ternes 2000. Da disse sidsle ikke godvilligen var at

formaa til Betaling, fik de fire Kompagnier i Indkvar-

tering. Misfornøjede med disse mange graadige Gæ-
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ster, klagede de for Kongens Skriftefader, der ogsaa
var Jesuit. Men inden de fik Besked derpaa, havde de
franske Soldaler gjort dem det saa broget, at de ud-

betalte D e 1 e g a 1 de 2000 Pistoler.

Derpaa kom Raden lil Dominikanerne, hvilken

Orden forestod Inkvisitionen. De undskyldte sig med
Fattigdom og erklærede, at de ej paa anden Maade
var i Stand til at udrede den forlangte Sum end ved
at angribe Helgenbillederne. D e 1 e g a 1 svarede, at

disse skulde være ham velkomne. Nu førte Munkene
dem i højtidelig Procession og med brændende Voks-
lys i Hænderne hen til Generalens Hus, ikke forglem-

mende at raabe af og til: »Kætteri! Kætteri!« Alt for

at ophidse Folket til Opstand. Men D e 1 e g a 1, som
godt havde mærket Munkenes Hensigt, havde opstillet

sine Soldater paa begge Sider af Gaden, hvorigennem
Processionen skulde gaa; enhver Kriger havde sin

ladte Bøsse i den ene Haand og — et brændende Lys
i den anden for ogsaa at gøre Ære af deres Hellig-

heder. Folket knurrede, men vovede ikke at angribe

de Franske, og Helgenerne arriverede lykkelig og vel

i Mønten.
Da de fromme Fædre saa sig skuffede i den For-

ventning, at Folket med Magt skulde have befriet

deres Sølvguder, begav de si^ til deres foresatte, de
naadige Herrer i Inkvisitionspaladset og bad om Hjælp.

Disse greb nu til det ellers mciret virksomme Middel
at sætte D e 1 e g a 1 i Band, hvilken allerhøjeste Ken-
delse blev ham forkyndt ved Inkvisitorernes Sekretær.

Den fiflfige Franskmand modtog Bandbrevet og gav

det smilende tilbage med den Forsikring, at han uop-

holdelig skulde svare de naadige Herrer.

Han udslettede nu sit eget Navn i Bullen, satte

Inkvisitorernes i Stedet og sendte sin egen Sekretær
af Sted dermed, ledsaget af to Re£?imenter. Dette var

en ganske usædvanlig Kasus (Tilfælde) : de hellige

Fædre skreg Mord og Brand; men Sekretæren brød sig

intet herom, han lod dem endogsaa med tilstrækkelig

5*
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Vagt Iransporlere lil el aiulel Hus i Byen. Her be
i^'yndle de al i^^ive Koh, l)a(i om al niaalle al'lionle deres

Smule Falligdom oi^ derj)aa al siulles i Frilied. Bc'^g^e

Dele blev dem lilslaael, og nu begav de sig uforløvei

lil Madrid for at klage over Kælleren D e 1 e g a 1.

Den unge Konge forsikrede dem om sin oprigtige

Deltagelse, men gjorde dem lillige opmærksom paa,

»at det var bans bøje Bedstefaders Tropper, som
bavde fornærmet dem, at ban ikke kunde støde dem
for Hovedet, eftersom ban bavde dem at takke for

Trone og Rige. Indtil disse var ude af Spanien, fik

de finde sig i saadanne Uregebiiæssigbeder og slaa sig

til Ro.«

Imidlertid rumsterede Franskmændene i Inkvi-

sitionspaladset og lod ingen Dør uaabnet. Fire Hun-
drede Fanger blev satte i Fribed, og blandt dem tre-

sindstyve unge Fruentimmer, som efter deres Ung-
dom og Skønbed at dømme bavde tjent de fromme
Fædre til Forfriskning fra deres alvorlige og vigtige

Forretninger.

Erkebispen, altid Bisidder i Inkvisitionen, fryg-

tede for Følgerne af disse Opdagelser og bad D e 1 e-

g a 1, at ban vilde udlevere bam disse Kvindfolk. Men
denne beklagede meget Umuligbeden af at kunne op
fylde hans Eminences Begæring, eftersom bans Office-

rer allerede bavde disponeret over de ombandlede
Damer.

For Erkebispen blev nu intet andet tilbage end al

forbyde strengelig enbver Tale om det forefaldne, og

da Franzoserne var borte, kom alt saa vidt muligt i

den gode gamle Orden.



Hævnen.
En Tildragelse fra Begyndelsen af det fjortende Aarhundrede).

Det var en smuk Sommeraften, at tvende Mænd
vandrede langsomt gennem Skoven, som dengang næ-
sten helt omgav det grevelige Slot Segeberg. Den
ene var af Middelalder og klædt som Hofnar; kun var

hans Dragt meget afslidt og dens forhen glimrende
Farver falmede; selv manglede han den højre Haand.
Ved den venstre ledte han en stor og stærktbygget

Mand — en blind Olding med graaligt Haar og tykke
kulsorte Bryn, under hvilke to dybe Hulinger viste,

at Øjnene med Vold maatte være ham berøvede. Han
var klædt som en Stjernetyder i en lang og sid, mørk-
brun Talar og med en lille sort Baret paa Hovedet.
Hans Navn var H e r m a n S p 1 i t, i bedre Dage havde
han været en vældig Riddersmand, ejet sin egen Borg
med meget Folk og Fæ, som snart skal fortælles.

Ved en Korsvej standsede Narren og førte sin blin-

de Følgesvend hen til en Vindfælde, paa hvilken han
hjalp ham at sætte sig; selv blev han staaende foran
ham med sammenslyngede Arme. Det syntes, som
de havde indgaaet Væddemaal om, hvo der længst

kunde tie; den blinde sad temmelig urolig, baskende
med sin Stav paa Jorden og paa Træbullen, hans
haarde Stol: men mesl robede hans Ansigts stærke
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Muskellu'va^^'else, at no.^et i^aTcdc i hmis Inderste ^om
trængte til Luit.

Narren I)etrai,^le(le ham med iilravendt Blik, sum
om han fori^æves heslræhle sii,' lor at læse de hurtigt

vekslende llieroglyfer paa Oldingens Aasyn; omsider
brød han Tavsheden med en Skoggerlatter.

»Hvorover ler dn nu igen?« spurgte den gamle
ligegyldigt.

»Af det, I sagde,« svarede Narren.
»Sagde jeg noget?« spurgte hin.

»Ja vist gjorde I,« svarede denne listig, I for-

talte hele den gamle Historie om Tærskerne fra Ende
og til Ende.

Ridderen for i Vejret med en Kraft, som ikke

stod i Forhold til hans Alder, og raabte vildt: »Hvem
er du?«

Narren svarede roligt: »Og derom spørger I mig
først nu! efter at jeg i tre hele Dage har ledet eder!

derom skulde I have spurgt mig straks, da I skiftede

Vejviser ved B o r n h ø f t. Nu vel! jeg er en blind

Mand.«
»Blind?« faldt Gubben heftig ind.

»Blind!« vedblev den anden, >ja, paa Forstan-

den. Jeg har kun een Gang i mit Liv gjort en klog

Gerning, og den var endda kun halvklog. Det var

dengang, da jeg skilte Grev J o h a n ved hans halve

Syn.«

»Hvad?« spurgte Ridderen med en Slags glad

Forundring, »er du den H e n n e k e, som slog Gre-

vens højre Øje ud?«
»Vel er jeg det,« lød Svaret. »Jeg vil fortælle

jer Historien; den vil vist more jer. Ser I! der var

kommen to danske Grever til Kiel for at besøge os

og lære os danske Salder. Blandt andet gjorde de os

bekendte med en vakker Skik: Da nemlig disse to jyd-

ske Okser havde gnavet Kødet af deres firbenede

Landsmænd, kastede de til Maals efter mig med Knok-
lerne. Jeg vil altid gerne tude med de Ulve, jeg er
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iblandt, og derfor stak jeg igen efter dem; men nu
vilde Ulykken, at den spidse Ende af et Ben for forbi

Maalet og lige ind i Grevens højre Øje. Han blev

rigtignok vred, dog fik jeg ingen anden Straf, end at

jeg mistede min Haand og mit Embede.«
»Uu slap virkelig let, min Ven!« sagde Ridde-

ren; »men hvad var det, du snakkede om Tær-
skerne?«

»Saamænd!« svarede han, »det er en grumme
gammel Historie, som alle har glemt undtai^en I og
jeg. Det kan nu være en tyve Aar siden, at min
gode, naadige Herre, Grev Johan, var paa Jagt i

Nærheden af en ærlig Riddersmands Borg; jeg var

selv med den samme Gang, derfor ved jeg saa god Be-
sked. Det hændte sig nu, at vi kom i Trang for Havre
til vore mange Heste, og derfor sendte vi Bud til Rid-

deren om at levere os et Par Læs. Han svarede gan-

ske muggen, at han havde intet aftorsken. Da Gre-

ven hører det, siger han: »Dertil kan blive Raad; jeg

skal spare ham Tærskelønnen.« Hvorpaa seks Jægere
fik Befaling at gaa hen og tærske Havre i Ridderens
Lade. Det tog han ilde op, samlede alle sine Folk
og lod dem med deres Plejle saaledes tærske Jægerne,

at somme fik Armene knækkede og andre Benene.
Det var vel groft, og nu blev Greven vred. Men da
han ikke var stærk nok til straks at hævne sig, rejste

vi hjem og rustede os, kom saa igen og tog Borgen
med Storm. Ridderens Frue og hans to unge Sønner
blev dræbte, hans eneste Datter forsvandt ganske og
aldeles; men paa ham selv rev man begge Øjnene
ud. Se det er det hele.«

Den gamle, hvis Ansigt kun ved de første af Nar-
rens Ord havde forraadt nogen Forundring, men
straks igen antaget sin sædvanlige Rolighed, sagde al-

deles koldt: »Jeg ser, du kender mig.«

»Det har jeg godt ved,« svarede denne, »jeg var

just i Besøg eller rettere i vigtigt Ærinde for en vis

Dame hos den vise S t e 1 1 a r i u s A u r a t u s, den-
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gang da han tog eder til sig. Uden at adspørge Him-
mellegnene kan jeg vide, at lian maa være dod og I

selv husvild. Men sig mig, gode Herre! hvad vil 1

nu paa S e g e b e r g? Tænker I, al Grev Johans
Søn vil give Ridder Split Naadsensbrød?«

»Ikke Ricider Split,« sagde Oldingen, »men
Stjernetyderen M i r a n d a 1 o, og saaledes maa du
bestandig kalde mig. Du maa ganske glemme, lige-

som jeg selv, hvem jeg har været! vil du love mig
det?«

»Det lover jeg,« svarede H e n n e k e, »og svær-

ger dertil ved Sol, Maane, Stjerner, Planeter og Ko-
meter.«

»Men du?« spurgte hin, »hvor vil du hen? Haa-
ber du noget godt af Grev Johans Søn?«

»Nej!« svarede Narren, »jeg vil til R e n d s b o r g,

til Grev Geert; han er en ung Herre og— som man
siger — en* Galning og Spilopmager; vi to kan passe

godt sammen.«
»Det er troligt,« sagde Oldingen, idet han rejste

sig og strakte Haanden ud efter sin Ledsagers; »men
lad os nu komme af Sted, om vi kan naa S e g e b e r g,

inden Mørket falder paa. Jeg er træt og længes efter

Hvile.«

Saaledes endtes Samtalen, og begge gik, saa hur-

tigt som den gamle Ridders Blindhed tillod, hen ad
Vejen, der førte til Grev Adolphs Slot.

n.

Kun et Par Mil fra S e g e b e r g levede paa disse

Tider en rig og tapper Ridder ved Navn Hartvig
Reventlow. Hans Slægt gik op til de første Kors-

tog og havde i flere Led boet i Ditmarsken. Men da

denne rige Landstræknings djærve Beboere omtrent
hundrede Aar tilbage forjog den hele Adel, søgte
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Hartvigs Oldefader et nyt og sikrere Hjem i del

tilgrænsende Holslen.

Hartvig var en Mand paa de halvtredsinds-

tyve, men endnu stærk og uforfærdet som i de tre-

dive. Med sin Hustru, en født R a n t z o \v, havde
han en Søn og en Datter. Ditlev havde opnaaet sit

tyvende Aar og M a r i a sit attende, da begge efter Fa-
derens Bestemmelse skulde drage til Grev Adolphs
Hof paa Segeberg, den første som Page hos Gre-

ven, den sidste som Selskaberinde eller HofTrøken hos

Grevinde Agnes. Ridder Hartvig ansaa det saa

meget mere nødvendigt at forskaffe sin Datter den
højeste Grad af Dannelse, som hun var forlovet med
den unge Grev Geert af den Rendsborgske Linie og
følgelig bestemt til engang at vorde regerende Fyrst-

inde.

Borgen, hvor denne Familie boede, er enten lagt

øde, eller og er dens Navn glemt; men i Mangel af et

virkeligt kan vi gerne kalde den Ærens Tempel;
thi Æren var dens Herres Gud. Han var en god ka-

tolsk Kristen, det vil sige, han gjorde Ære af alle de

katolske Afguder; men de maatte alle staa tilbage for

Æren selv, han var, hvad vi i vore Dage kalder en
ustraffelig Mand, fordi saadant var Ærens Bud. Han
var redelig, trofast. Slave af sit Ord, fordi Svig og
Uordholdenhed vilde vanæret en Adelsmand, han var

kysk, fordi Løsagtighed stred imod en Ridders Løfte,

og saaledes udsprang alle hans gode Egenskaber af

en Kilde, af hvilken Forbrydelser flyder lige saa vel

som Dyder.
Vi skal ved denne Histories Ende se, hvilket blo-

digt Offer Ridder Hartvig bragte sin grusomme
Afgud.

Denne Ærens nidkære Præst var i Ordets fulde-

ste Betydning en Herre i sit Hus, hans Vilje var ubøje-

lig, hans Ord uigenkaldelige: men hvo som viste Ly-
dighed og ubetinget Underkastelse, havde ikke at be-

klage sig over ham; thi han bød kun Pligt og Orden.
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Alle hans undergivne skjalv for ham, Hustru og Børn
frygtede ham, livorvel han mod ingen visle nogen
Voldsomhed, aldrig mod nogen ytrede el hidsigt, ja

sjielden et haardt Ord. Med all dette var han langt

fra at være ufølsom: han elskede virkelig sin Familie;
men han turde ikke vise sin Kærlighed for ej at

svadvke sin Anseelse. Kort, han var en Despot mod
andre — selv Slave af en usynlig, men langt grum-
mere Tyran.

Ridderens Frue var næsten det modsatte af ham:
bøjelig, eftergivende, altid venlig og derfor elsket af

alle. Datteren lignede hende. Sønnen Faderen.
Samme Dag som den blinde Ridder og hans Fø-

rer gik til S e g e b e r g, havde Hartvig R e v e n t-

1 o w bragt sine Børn dertil, efter endnu en Gang at

have indprentet begge Ærens strenge Bud.
»Du min Søn!« — saaledes endte han sin Fore-

læsning — »er fra nu af i Grevens Tjeneste, men ej

hans Tjener, hvorvel han kaldes din Herre. Dit Sværd
tjener ham; det skal fægte for ham lige til din sidste

Blodsdraabe. Hans Fjende er din Fjende, om det

endog var din egen Fader. Dette er din Tjeneste,

at øve den med urokkelig Troskab din Ære. For
Æren tjener du — ikke for Sold — du tjener Æren
som Grev Adolphs Mand.«

»Du, min Datter!« sagde han til Maria, »dra-

ger nu ind paa S e g e b e r g, ej som Terne, men som
Grev Gerhards Brud. Tab intet Øjeblik din op-

højede Bestemmelse af Sigte! Og glem aldrig, at en

Dames Ære er et Glar, der ej engang tør beaandes af

Klatrerens Mund. Du skal frygte Lastens Skygge
lige saa meget som Lasten selv. Æren er din kost-

bareste Juvel, din første Dyd, din eneste Behersker-

inde.«

Bevæbnede med saa strenge Grundsa^ninger kom
de unge Mennesker til et Hof, hvor det gik intet mindre
end strengt til. Greven var en Mand i sine fejreste
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Aar, venlig, godmodig og af et indtagende Væsen, men
som ogsaa levede blot for dette Livs Glæder — for-

nemmelig Bordets. Og da hans unge, dejlige Gemal-
inde kun koldt besvarede hans i Hvedebrødsdagene
brændende Kærlighed, var det ikke at undre over, om
den smukke Fyrste snart efter søgte og fandt Erstat-

ning hos varmere Hjerter.

(irevinde Agnes var en af disse farlige Kvin-
der, som aldeles ikke kender den ædlere Kærlighed,
og hos hvem den blot sanselige er fuldkommen un-

derordnet Stolthed, Herskesyge, Had og Hævnger-
righed. Gerne saa hun Mændene for sin Fødder, dog
ikke som Elskere, men som Slaver; hun var en kold

Kokette.

Den eneste, som havde bragt hendes Hjerte, eller

bedre, hendes Blod i mer end almindelig Bevægelse,

var Grev Gerhard af R e n d s b o r g. Dog var det

mere Ridderens stolte Anstand og Herskerens Ærger-
righed, der drog hende til ham, end Mandens Skønhed.
Mod sin Gemal liavde hun i Ægteskabets Begyndelse
blot været ligegyldig; men siden efter foragtede hun
ham. Naturligt: hvorledes skulde vel tvende saa heH'

modstridende Væsener nogen Sinde kunne forenes?

Hun var Hofi'ærdigheden selv, han kunde ej engang
omgive sig med Skinnet af den; hun var af Naturen
afholdende i enhver Nydelse, han higede efter alle, og
mest efter den, som Kvinderne mindst bærer over med
— Vinens.

Alle disse og mange (lere Herrer og Damer sad

endnu ved AftentafTelet paa S e g e b e r g Slot, da en

Riddersvend kom ind og meldte, at tvende underlige

Personer befandt sig nede i Borgestuen og bad om at

faa Greverne i Tale, den ene en gammel blind Stjerne-

tvder, den anden — efter hans eget Sigende — en
Nar.

»Denne er af mine Folk!« raabte den halvtbe-

rusede Grev Adolph, »lad dem komme!«
Taffelet hævedes, de to sælsomme Vandrere
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Iraadle ind, II c n n c k c med den hojrc Arm paa

Grev A (I o 1 j) h, der ved 1 adcrens Hof saa ofle

havde set ham og derfor, skonl efter flere Aars Mel-
lemrum, straks genkendte ham, lilraabte ham i sit ly-

slige Lune: Velkommen, gamle Pudsenmager! jeg ser,

du liar endnu del samme ska'Nc Hoved ])aa sil rette

Sted.«

»Ja vel! naadige Herre!'^ svarede Narren; »men
Haanden, den er langt fra sit, og derfor kan den egent-

lig takke Hovedet. Ak, gid jeg dog havde min Haand
igen i Stedet for mit Hoved! <:

Selskabet lo, og Greven raabte: >Det var et

Narrebytte.«

»Ingenlunde, Herre!« svarede H e n n e k e, »Hæn-
der kan alle bruge; men Hoveder er nu i ingen Pris:

eet i et Land er alt, hvad der behøves.

<

»Skælm!« truede Greven, »dog, dit kan jeg og-

saa bruge. Vil du blive her paa Segeberg?«
»Hvor mange Øjne,« spurgte Grevinden spottende,

har min Hr. Gemal tilovers?

«

»Eet i det mindste,« sagde Greven rask, »eet, Ag-
nes! for en stakkels S^^nder, hvem min Fader i sin

opbrusende Vrede behandlede alt for haardt — velan,

Henneke! vil du sætte dit Hoved i Tjeneste hos
mig? eller har det anden Bestemmelse?«

»Velan, naadige Herre!« svarede hin, »jeg tager

imod eders Tilbud; men jeg har et Hoved til.'^

»Hvor?« spurgte Greven leende.

»Der!« sagde Narren og pegede paa Ridder Her-
man, »der. Herre! det er graat, men godt, og mang-
ler blot to Øjne.«

»Hvem tilhørte det,< spurgte Greven igen, >før

det blev dit?«

»En Son af Fru Justitia, lød Svaret, »ham kan
I bruge til Dommer.«

Herman stod endnu bestandig fast, hartad

stolt, uden BeKægelse, uden mindste Mineforandring
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figur, som ved længere Anskuelse synes at vorde le-

vende — en Homeros eller en B e 1 i s a r.

Ved Narrens sidste Ord traadte Greven hen for-

an den blinde og spurgte om hans Navn og Her-
komst. Svaret lød overensstemmende med, hvad vi

ved. Grev Adolph var en Hader af Mørket og dets

Gerninger, af Astrologi og alle andre hemmelige Kun-
ster. Hvad enten han nu af denne Grund fattede en

Slags Uvilje mod Oldingen, eller og en dunkel Anelse
— der stundom uvilkaarlig griber os og først længe
efter forklarer sig — syntes at advare ham, nok er det,

han tog tvende lange, dog langsomme Trin baglæns
og gik saa hen til sin Frænde, Grev Gerhard, der

med en fyrstelig Ridders Belevenhed og en Elskers Fy-
righed underholdt sin skønne Brud med Fortællingen

om sidste Turnering, ved hvilken han, smykket med
hendes Farver, havde vundet den højeste Pris.

»Der staar et Menneske,« sagde han halvhøjt,

>som udgiver sig for Stjernelyder og tilbyder sin Tje-

neste. Han er rigtignok blind; men derfor kan han
gerne være lige saa klog paa Himmelens Løb og
Menneskenes Skæbne som de seende. Jeg skøtter

ikke om slige Ulykkesprofeter; men dersom I, Hr.

Fætter! ikke vil give ham Naadsensbrød, saa maa
vel jeg.«

»Gerne!« svarede Gerhard munter, »gerne ta-

ger jeg imod ham; disse lønlige Videnskaber har vir-

kelig noget tiltrækkende, omendskønt man slet ikke

tror paa dem.«
»Gamle Kaldæer!« tilraabte han Oldingen, idel

han gik tæt hen til ham, »vil du tage til Takke hos

mig i Rendsborg? — jeg er Grev Gerhard.« Her-
man nikkede langsomt, man kunde sige stolt. »Jeg

er endnu kun en Kik in die Welt og gad gerne vide

noget om min Fremtids Skæbne. Du kunde maaske
se lidt af den?<^
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»Je^' har set dciil iuldt SljcriU'lydiTt'n ind.

Disse Ord, der blev iidhdle med hin kolde Be-
slemlhed, dcv udelukker oi* afskærer Tvivl o^' Ind-
vendiui^'er, Irenibrai^le en sælsom, hlandcl X'irknin^

paa alle de lilsledeværende.

Gerhard Iraadte et Skridt lilha^^^e, trak Øjen-
brynene og Overlæben o]) 014 smilede, men med paa-
lagen Ka^khed.

A d o 1 j) h vendte sii,' halvl om mod dt^n blinde
Seer og sagde: »Hr. M i r a n d a 1 o! hvad Spaadomme
angaar, da hører jeg til de vanlroende.<^

»Hellere det, Deres Naade!^ svarede han, »end
at vakle mellem Tro og Vantro: Tvivleren er altid

værst faren.«

Greven tav, men saa ud, som om han følte sig

truffen. Hans Gemalinde stirrede stift og med pli-

rende Øjne ind i Oldingens skumle Aasyn, som en,

der betragter et Natstykke, der i sig selv mørkt, ved

Tidens Paavirkn'inger er vorden endnu utydeligere.

De øvriges Ansigter udtrykte mer eller mindre For-

undring, Nysgerrighed og Forventning.

Efter nogle Sekunders Stilhed blinkede Grev
Gerhard ad de andre og sagde saa til Spaaman-
den: »Siden I har forudset min Skæ^bne, saa fortæl

os kun frit ud noget om den! som for Eksempel, om
der forestaar mig Krige, og hvordan de vil falde ud!<^

»Krig,« svarede den tilspurgte, »vil I faa mere
af, end eders Fjender ønsker. Mange Laurbær vil I

høste; men læg Mærke til, at de vokser bedst for eder

paa tør Bund; søg om dem paa Gaderne, men vogt

eder for Sumpene!«
»Hører I, Herre!« raabte Narren, »det er et rig-

tigt Orakelsvar; for jeg vil ogsaa lade min venstre

Haand hugge af, om I nu er klogere end før.«

Videre kom han ikke; thi i dette Øjeblik fløj

Døren op, og en Ridder, aandepustende, svedig og

bestøvet, traadte hurtig ind og berettede sin Herre,

Grev Gerhard, at Ditmarskerne var trængte
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over Grænserne og huserede grumt med Plyndring og

Mordbrand i de vestlige Sogne af hans Land. I en

uheldig Træfning var dets Forsvarere drevne tilbage;

men alle hans Vasaller var i Begreb med at samle sig

og ventede blot paa hans Komme for at tugte de dum-
dristige Bønder.

Den unge kamplystne Fyrste for op som en, der

pludselig vækkes af en Drøm, tog en hurtig Afsked
med sin blegnende Brud og derpaa med de øvrige,

afslog høflig, men stoltelig den Bistand, hans Frænde
tilbød ham, og ilede af Sted med Hiobsbudet.

I Bortgangen tilraabte Herman ham: »Tænk
paa Sumpene!« men han hørte det ikke og var inden

faa Minutter ude af Slottet og i fuld Galop paa Vejen
til sine betrængte Undersaatter.

Vel gjorde denne Begivenhed et Brud paa det høje

Selskabs Glæde; men da Værten trøstede sig selv og
sine Gæster med den Forsikring, at hans tapre Frænde
om faa Dage vilde vende tilbage fra denne Klapjagt,

saa indfandt sig snart igen den forrige Lystighed, og
Spil og Dans oplivede den korte Sommernat.

Den enhaandede og den blinde blev beværtede og
førte til Hvile i et af den vidtløftige Borgs afsides Va^-

relser.

IIL

Anledningen lil denne korte, men blodige Dit-

marskerkrig var som oftere en privat Strid med nogle
holstenske Grænsebeboere, i hvilken kun de nærme-
ste Sogne tog Del, ganske paa egen Haand og uden
Øvrighedens Bemyndigelse. Da nu derfor Marskbøn-
derne fra Nienkirchen og et Par andre Byer havde
udført deres Hævn — der vistnok gik videre, end de
egentlig havde besluttet — drog de i Mag hjem
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ii^eii, ikke anende, al Genhævnen fiili^'te dem i

Hælene.

Uden at oppebie alle Forstærkninger ilede G e r-

h a r (1 af Sled med de Krii^'ere, han forefandt paa
Sandingssledel. De var over tre Tusinde, de fleste

Ryllere. Disse log Fodfolket bag paa Hestene, og
nu gik det som i Vænldeløb hen til Ødelæggelsens Skue-
plads, der alt for tydeligt betegnede sig selv, om Dagen
ved Røg og om Natten ved ildfarvede Skyer. -

Næste Dags Morgen, da Hæn-en naaede Landenes
Grænseskel, fik de Øje paa Fjenderne en Mil foran
dem paa Vejen til W o h r d e n — dog ikke alle;

Nienkircherne havde allerede skilt sig fra de andre og
var gangne til deres Hjem.

Da de, som endnu var samlede, opdagede Hol-
stenerne, afskikkede de Ilbud til H e i d e og flere Sogne
i Nordditmarsken — Vejen til hine Medstridere var

dem allerede afskaaren. Og derpaa skyndte de sig af al

Magt ad W o h r d e n til, hvor de haabede at holde
Stand, til Understøttelse ankom. Men Forfølgerne var

der netop lige saa tidlig som de, og nu begyndte en

haardnakket Kamp; paa den ene Side stred Forbitrelse,

paa den anden Fortvivlelse.

Men Holstenerne var for mange, de trængte Fjen-

derne fra en Snævring mellem Husene til en anden,
og tilmed omgik en Del af dem hele Byen. For ej

at vorde omringede i de aabne Gader ilede Bønderne
op paa Kirkegaarden, fra hvis Mur de endnu nogen
Tid gjorde drabelig Modstand. Dog længe kunde de

ikke heller her holde sig, de overblevne — næppe
to Hundrede i Tallet — tyede da ind i Kirken, hvis

Dør de spærrede, og hvor de besluttede at værge sig

til sidste Mand.
Holstenerne, som ikke ansaa deres hele Styrke

udforderlig til Kirkens Belejring, lod hertil en fem,

seks Hundrede Mand tilbage og adspredte sig saa for

Resten i større og mindre Hobe til alle Sider for at

plyndre. Greven tillod dette og blev selv i W o h r-
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den for at se Enden paa Kirkestriden. Denne va-

rede ved endna en Time eller længer uden Fordel
og næsten uden Tab paa nogen af Siderne; thi Kam-
pen førtes alene med blinde Spydkast og Stenkast

ud og ind gennem Vinduerne.
Nogle Gange tilbødes de belejrede Livet, naar de

vilde nedlægge deres Vaaben derinde og overgive sig;

men de Ikendte for vel deres Fjender og følte alt for

godt, til hvilken Højde deres Raseri maatte være
steget. Tilmed haabede de og at kunne holde dem
ude, indtil den forlangte Hjælp ankom — om ikke

før, saa dog til Natten.

Alt dette varede Greven for længe.

»Kan Jernet ikke bide paa dem,« raabte han,

»saa lad os prøve Ilden!«

Herpaa var ingen Mangel; fra de brændende
Huse hentedes antændte Flager og Sparrer, Halm-
knipper sattes paa Spyd og Forke, og alle disse

brændbare Ting slyngedes op paa Kirkens Blytag
saavel som igennem Vinduerne. De, som kom denne
V^ej, slukkedes let, men ikke saa de andre, snart var
Tagets Træværk i Brand paa flere Steder. De ned-
styrtede Stumper slog Huller paa Hvælvingerne, og
det smeltede I31y dryppede ned i Kirken. Her var
ikke længer Sikkerhed eller Frelse. Ditmarskerne
sprang derinde hid og did, tumlede, trængte hinan-
den. Røgen blev stedse utaaleligere. Blyregnen end-
nu mere, og midt i Larmen og gennem de svednes
Skrig hørte de Fjendernes vilde Jubel og Helveds-
Haanlatter.

Da lød paa een Gang fra to Hundrede Struber:

»ut, ut, ut!«

»Hvad nu?« raabte nogle udenfor, »synger de
allerede paa det sidste Vers?«

»Nej, de raaber: ud!« sagde en anden spottende,

»de vil snart sværme, der er for hedt i Kuben.«
Lignelsen var trælTende; thi pludselig for Døren

op, og ud vrimlede disse Fortvivlelsens Børn som
St. Sl Blicher: Samlede Noveller V. 6
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Bier af r^lyveliullct, deres Inn^'e Spyd ~ dræbende
iJrodde — foran dem.

Da Kirkcm l)e!^yn(i[e at hra^nde, liavde llolsle-

ncriie Irukkel sii^ heil ud al Kirkei^aarden o^' slaael

der udenom en (lol)l)ell I.inie. Denne l)ro(les straks

lige for Porten, og nu gik det los til begge Sider. Op-
hidsede af Vrede og legemlig Smerle lige til \'anvi(l,

nedstodte I^onderne for Fode h'olk og Hejste, deres

Anfald var uimodstaaeligt. Hvo som tik Tid dertil,

ilyglede om bag Kirken og sluttede sig til de hervæ-
rende, men i en uordentlig Hob, der nu trængtes fra

to Sider, mange dræbtes, og Resten spra*ngtes.

Greven søgte at samle dem og atter føre dem
til Angreb; men en forbavsende lammende Skræk var

(raadt i Stedet for deres forrige Mod og daarlige

Sikkerhed. Som værgeløse og uhævnede sank Mand
for Mand, og næsten to Tredjedele var dræbte, in-

den de øvrige ret besindecfe sig paa Modstand og
Forsvar. For silde! Ditmarskerne begyndte alle.

rede at kæmpe mere for Sejren end for Livet og til-

raabte hverandre: »Schlagt de Mann an schont de
Pert!< thi i det første blinde Raseri nedstodte de i

Flæng baade Heste og Folk.

En hurtig og frygtelig Omskiftelse! Faa Minutter
i Forvejen var Holstenerne saa aldeles visse paa Sej-

ren og Fjendernes fuldkomne Tilintetgørelse, at de
under Branden kastede Kaalstokke ind til dem —
K a a 1 æ d e r var Marskbondens Øgenavn — og til-

raabte dem spottende, at de havde Ild nok til at koge
deres Kaal.

Denne Haan blev nu betalt med blodige Renter:

thi »warm Kohl!« blev de udsprængendes Krigs-

raab, der endnu længe efter, vaagen og i Drømme,
klang frygteligt i de faa overblevnes Ører.

»Warm Kohl!< forfra, »Warm Kohl! bagfra,

og hvert et Spydsting ledsagedes af et: »Do hast du
warm Kohl!«

Greven var kommen midt ind i Trængslen og
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arbejdede længe forgæves for al udrede sig. Endelig
lykkedes det ham, han kom paa en Kant Fjenderne
saa nær, at han kunde række deres Spydsodde, af

hvilke han og afhug nogle. Een Linie af hans egne
Riddere var endnu imellem og havde just begyndt at

værge sig mandigt og med god Virkning: flere Dit-

marskere laa døde eller sprællende under Hestefød-

derne; men andre traadte i deres Sted.

En af dem opdagede Greven, som han godt
kendte, og skreg højt: »Do is he, do is he! gevt 'em
wat warm Kohl!«

Da segnede de tvende Riddere, som hidtil havde
(lækket ham, ned af Hestene. En Bondes Spyd sad
endnu fast i den enes Laarskinner; han vilde ikke
slippe det og droges saaledes hen til Grevens højre

Side.

»Ha! Maria!« raabte han og kløvede Bondens
Hoved.

»De Dyvel mit din ole L —,« vrælede en anden
og stak efter Grevens Bryst; men idet denne begyndte
at rive Sværdet i Vejret til Hug, for Spydet igennem
Stridshandsken og ind i Armen. Sværdet hang kraft-

løst ved Haanden.
Dette Øjeblik maatte afgøre over Liv og Død.
»Efter os!« skreg Grevens Sidemænd og sporede

deres Hingste til de dødelige Spring ind mellem
Spydsoddene. Gennemborede styrtede Heste og Ryt-

tere; men Aabningen var gjort, og over dem fløj Gre-

ven, og efter ham alle de, som endnu kunde holde en
Tøjle — næppe hundrede Mand — i vildeste Rend ud
af den nedbrændte By.

Nogle Hundrede Skridt uden for denne raabte

Greven: »Holdt! « Han følte ikke Smerten af sit Saar,

men Harme over Nederlaget og Flugten og bræn-
dende Hævntørst.

»Vi maa samle vore adspredte Tropper,« bod
han, »og hugge de Hunde sammen til sidste Mand.^

Man saa sig om til alle Sider for at opdage dem.
6*
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Da se I Havet, saa olie Marskens Fjende, mon i Dag
(lens Irolaslo IIJa'Ij)er, iidsendle sin Giise og Ia;4de

den — en Dodens Taa.i^'e — kold og graa og skum-
mel over Landet. Ikke li Favne borl var det muligt

at skimte nogen Genstand: Luften var tyk som i et

Snefog. Hvorhen skulde man vende sig? Tavse,

raad vilde saa den ene I il den anden. Da hor! Sejr-

raab og Bulder paa denne Side — og paa denne —
fjernt ude i Taagen, og snart paa flere Kanter, ja

endogsaa foran paa Hjemvejen.
»Derhen! derhen!« raabte en efter den anden,

»vi maa hugge os igennem !<^

Her var intet andet for; thi nær bagved hørte de

allerede Forfølgerne fra W o h r d e n.

Dette var en Rædselsdag, som ikke fik Mage før

to Hundrede Aar efter. Ditmarskerne, som fra næsten
hele den nordlige Del af Landet var ilede ad W o h r-

den til, traf paa de adskilt plyndrende Hobe. Og
næsten alle Vegne havde de ikkun tvende Kaar: Død
eller Flugt. For mange blev endog den sidste af-

skaaren, idet de i Tykningen forvildede sig og for

lige i Hænderne paa deres blodtørstige Fjender. Og
ligesom en Rytter faldt, besteg en Bonde hans Hest;

paa denne Maade blev flere Hundrede beredne og

gjorde det hartad umuligt for nogen Fodgænger at

undslippe.

Kortelig at fortælle: Grev Gerhard slap ud af

dette forfærdelige Land, men maalle lade mer end to

Tredjedele af sin Hær blive tilbage. Der var Sorg
over det halve Holsten og i alle de adelige Slægter

for Fædre, Sønner, Mænd og Brødre, hvis Lig laa

nedslængte i Marskens Grøfter til Føde for Fugle og
vilde Dyr.

I W o h r d e n s Kirker hænger endnu, blandt

mange flere, de paa denne Dag erobrede Faner.
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IV.

Imidlertid var paa S e g e b e r g som sædvan-
lig Glæde og Lystighed, og mindst tænkte nogen paa,

at man skulde se den nylig bortdragne rige Gæst
komme som »fattig Fugl« tilbage. (Da Ditmarsken
i Aaret 1559 omsider maatte bukke under og dens

dybt ydmygede Sognefogder bede om Fred, sagde

Hertug Adolph efter dens Afslutning i spydig Skæmt:
»Gabt nu to Huus an etet wat w^arm Kohl!«)

Da Greven havde med Levningerne af sin Hær
naaet det Sted, hvor Segebergvejen løb fra den til

Rendsborg, brød han den skumle Tavshed, som
hidtil havde hersket blandt de mismodige Flygtninge,

idet han ogsaa først her lod Armen efterse og for-

binde. Derpaa uddelte han Befalinger til at samle
friske Stridsfolk og drog saa med tvende Riddere
og en Svend ad S e g e b e r g til i den Hensigt —
sagde han — at hente Hjælpetropper hos sin Frænde,
men i Grunden langt mere, fordi han bluedes ved at

vise sig saaledes i sin egen Hovedstad.
Ved næste\ Daggry red han ind i sin Frændes

Borg med et harmslaget Sind og med en Saarfeber i

sit unge hidsige Blod. Selv bragte han det første Bud-
skab om sin egen Ulykke. Grev Adolph modtog
det med uforstilt Deltagelse og lovede ham Under-
støttelse af Krigsfolk til et nyt Tog, men ytrede in-

gen Lyst til personlig at hente »Laurbær fra
Sumpene«.

Delte Udtryk mindede Gerhard om den blin-

des Spaadom, og saa snart han havde opofret et Par
Øjeblikke til Trøst for sin ængstelige og dybt be-

di øvede Brud, spurgte han efter hin og forlangte en

Samtale med ham i Enrum. Denne maatte dog ud-

sættes et Par Dage formedelst en temmelig heftig

Feber, under hvilken Grevinden ofte og Maria
næsten bestandig vaagede hos ham.

Endelig blev den syge saa vel, at den heftig for-
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ojiskcdt' Saininenkuin>l iiu'd Ulykkespruteleii kiiiidi'

finde Sted.

Eiler nogle Øjel)likkes Tavshed, i hvilke Gre-
ven hæftede sit fryglsomme Blik paa Oldingens blege,

livlose Ansigt, sagde han: Du advarede mig l'or

Sumpe, mente du dermed Marsken?
»Jeg mente intet, - var Svaret: >men hvad Stjer-

nerne mente, ser vi nu begge.

^

Atter et Ophold.
»Og hvad saa videre? < begyndte Greven igen

mørk og ligesom i andre Tanker.
»I vil tugte Marskbønderne?« sagde Herman.
»Kan vel være,« sagde Greven.

»Og atter ud i Sumpene?« vedblev hin, »medens
Fjendernes Mod er steget og eders egnes sunket.«

Greven, som hidtil havde ligget med Hovedel
støttet paa den sunde Haand, rejste sig med eet over

Ende og sagde heftig: »Min Ære er dødelig saaret.<

»Og nu,« tog Herman hurtig Ordet, »vil I

lade den fuldkommen dræbe i Stedet for paa andre
Steder og paa andre Maader at læge den.c

Greven sank langsomt tilbage og sukkede: »Ja

hvor?«
»Paa høje Steder,^ svarede Herman.
Der opstod igen nogle Øjeblikkes Tavshed, indtil

Greven brød den med de Ord: »Du har sagt, at du
kendte min Skæbne, saa lad da høre! forkynd mig
den helt og nøje!«

»I er jo født i Tyrens Tegn?« spurgte Her-
ni a n.

»Jeg tror det — saa har man sagt mig,« svarede

Greven.

»I har et Modermivrke paa det venstre Bryst?

spurgte Herman videre.

»O^saa det,« lød Svaret.

»Vel!« sagde Oldingen nu i en dybere, højlidelig

Tone, »saa est du Manden, du est den.
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Som fra Eid*rens Bred
udstrække skal din ene Arm til Elben,

din anden op til Skagens krumme Næs —
der sætte skal sin ene Fod paa Fyen,
den anden paa de Danskes Kongeø,
som Konger overvinde skal, men vige

for Bønder. Paa den sorte Hede spirer

hans Lam'bær, men i Sumpe visner de.<

>^Se!< lagde han til i en roligere Tone, »det er, hvad
jeg har læst og ved, det er alt, men ogsaa nok.<.

Greven sagde intet til dette Orakelsprog, men
bortvendte sit Ansigt, bly — kunde man sige — som
Møen, der første Gang hører en Kærlighedserklæring.

Skæbnens Præst vedblev: »Hvad tykkes eder,

Hr. Greve! om et saadant Rige? hvad tykkes eder

om Kongekronen?«
»Hvorledes skulde alt dette ske?« spurgte han

næsten hviskende.
»Ikke ved Turneringer,« svarede hin, »ikke ved

Dans og Spil o^ Kvindeleflen. Til kælne Fløjtetoner

har mangen Fyrste danset fra sin Trone. Nej!

Sværdeklang, Basuners Lyd og Trommens Bulder —
det er Heltens Musik. Ikke paa glatbonet Gulv, hvor
Kvindens Vellystsmil forkæler Manden, men paa sor-

ten Hede, hvor Kampens røde Roser blomstrer — der

gaar den rette Kongedans.«
»Din Tale har mandig Klang,« sagde Greven.

»Saa lad den vække jer!« raabte Herman.
»Vaagn op, unge Helt! og følg Himlens Vink! Grev
Gerhard! Du er en af de faa, der bestemtes
til at styre Verdens Løb, at give Tidens Hjul for-

stærket Sving.«

Han tav, Greven ligesaa.

»I har maaske hørt,« tog hin atter ved, »at

Erobreren kaldes en Svøbe for Verden? Den Lig-

nelse er falsk, han er en Tordenbyge, som renser en
forpestet Luft. Den frygtsomme Hob gyser under
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Uvejret; men (lereller priser den Velsignelsen, som
fremspirer i Orkanens Spor. — I svarer inlel? —
Har min Tale sovndysset jer, lig en Ammes Even-
tyr? — Hr. Greve! sover I? — Grev Gerhard'.^

»Holla! hvem kalder?« for Greven op.

»Den blinde Stjernetyder,« svarede denne, »sov

I, Herre?«
»Nej,« var Svaret; »men jei? drømte.

<

Herman smilede; men dette Smil sai^'de saa
meget som: saa er dog mit Frøkorn faldet i god Jord:

det har spiret. Jeg vil vande det.

Greven satte sig helt op i Sengen og sagde: >^Jeg

ser det; hidtil har jeg kun været et Barn, der brugte
Lansen som Legetøj; men du har rystet Barnet ud,

og Legen er ude, den var endda for lang. Men sig

mig, du Larmblæser! Hvo est du? en Profet?

»Et blindt Redskab kun i Skæbnens Haand,<
var Svaret.

»Blind er ikke den,« vedblev Greven, »der ser

bag Fremtidens Slør; med Aandens skarpe Blik øjner

du grant der, hvor tusinde Øjne intet ser —- blinde

Mand! vil du være min Vejleder? Ræk mig din

Haand!«
Herman gav ham den og sagde: »Baade

Haanden og Hovedet; kan I bruge det, er det eders;

mig selv nytter det ikke mere.«
Greven drejede sig paa tvært i Sengen, lænede

Ryggen til Væggen og sagde: »Du maler mig et skønt

Billede; men det er for stort, jeg kan ikke overse det,

ikke rumme det. Hvorledes skulde jeg fra min lille

Plet Jord strække mig ud over et mægtigt Rige! Jeg
— der er overvunden af Bønder« — med et bittert

Smil stødte han Baghovedet mod Væggen.
»Lad disse Bonder fare for det første, Hr.

Greve!« sagde Herman, »samler T alt det andet,

følger disse til sidst af sig selv.«

»Alt det andet!« gentog Greven og virrede van-

tro med Hovedet.
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»Un£?e Mand I« svarede Profeten, ..en kraftig

Vilje formaar alt, alt, hvad der liss^r inden Mulig-

heds Grænser, naar den understøttes af uhøjeligt

Mod og ledes af Klogskab. Uden Klogskab er Mod
kun blindt Raseri og legemlig Slyrke ikke stort bedre

end Naturens døde Kræfler. Derom har I allerede

gjort en kostbar Erfaring, men som I kan vende eder

til uberegnelig Nytte. Kom det blot an paa Mod og
Styrke, da var jo Bonden ofte bedre end Adelsman-
den og Bjørnen igen bedre end Bonden. Men at for-

ene manges Kræfter, at gøre sig dem og Vilierne

underdanige, det er Klogskabs Triumf. Vel er Dan-
mark stort, men ikke mægtigt, fordi det er uenigt

med sig selv, fordi dets Kræfter er delte. I blander
eder snildelig i Striden og puster hemmelig til Ilden,

idet I aabenbart synes at slukke den. I hjælper den
svage mod den stærke, saa længe til de begge vorder
svage og I alene stærk.«

Greven grundede en Stund og sagde derpaa:
»Den svageste i Danmark er dog stærkere end jeg:

jeg var ikke i Stand til at sætte een Mand imod ti.<

»I glemmer,« svarede Herman, »eller har I

aldrig vidst det, at Jern ikke er det eneste Metal —
ej engang det bedste i Krigen; Sølv og Guld er saa

meget ypperligere, som man for dem kan købe Jern.

Tro mig, naadige Herre! med Guld i den ene Haand
og Staal i den anden, Snildhed i Hovedet og Mod i

Brystet, indtager I den halve Verden. Vel at mærke,
naar I derhos stadigen agter paa Tiden o£? dens Gang
og aldrig forsømmer det belejlige Øjeblik.«

Greven hørte med stedse stigende Beundring og
lønligt Velbehag paa den blinde Seer. Tanker og Øn-
sker, nye, vidtstrakte, forføriske — opstod og for-

trængte hinanden som Drømmebilleder, dem en over-

læsset Indbildningskraft ikke mægter at fastholde.

Herman maatte atter vække ham ved gen-

taget Tilraab.

»Herre Greve!« for han fort, »det første Trin til
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oders lrtMnli(ii|L;i' Storlud kan vuM'e eder nærmere,
end I tror. Dette Slot, li vor I nu ligaer syg, i en
bedrovet Udlændi^'hedstilstand —

vHvad del? faldt G e r h a r d vildt ind.

Vil snart vorde eders, l)le\ He r ni a n ro-

lig ved.

» Stjernekigger! <s raabte Greven, nu er del dig.

der drømmer, eller vil du spotte mig, — eller —

<

»Intet af alt, hvad 1 mener, < log Spaamanden
atlcr ved, »for længst har jeg stillet dette Herskabs
Nativitet (forudsagt dets Skæbne), den uudgrunde-
lige Skæbne vil, at han skal dø barnløs, lidlig og paa
en voldsom Maade, og at hans Enke skal ægte en
Slægtning af ham.<

Gerhard drejede sig uvillig om mod Væggen
og forblev længe i denne Stilling uden at mæle
et Ord.

Omsider spurgte han i sagte Tone og uden al se

sig om: »Ved du noget af, at jeg har forlovet mig
med Ridder Hartvigs Datter?

»Nej — jo dog — « lød Svaret, »jeg tror, jeg har
hørt noget derom.«

»Hvad siger Stjernerne om hende?« spurgte Gre-

ven videre.

»Det er mig ubekendt, sagde Herman, »jeg

har ikke vidst af hende at sige, før jeg kom hertil.

Han vilde sagt noget mere; men i det samme gik

Døren, det var Grevinden. Ved Synet af hende rød-

mede Greven, han tyktes, aldrig al have fundet hende
saa smuk.

Efter at him med venlig Omhyggelighed havde
forhørt sig om hans Befindende, ledte hun Talen paa
Stjernetyderen og hans Kunst og spurgte ham til

sidst i let og spøgefuld Tone, om han intet vidste

hende angaaende.
»Min høje Frue!« svarede han, om jeg ogsaa

vidste noget, ved jeg dog mindre, om det var eder

enten behageligt eller tjenligt al erfare det. Sorgen
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koniiner stedse tidlig nok, og Glæden er storst, naai

den overrasker.«

»Deri er jeg ikke enig med eder, Hr. M i r a n
dal o!« sagde Grevinden, /derved just adskiller

Mennesket sig fortrinligen fra Dyret, at dets Aand
lever mest i Fremtiden, Hvorfor skulde vi ikke turde

vide, hvad vi af naturlig Tilskyndelse saa heftigen

ønsker? Frygt er for Niddingen og Overraskelse for

Børn. Hvad mener I, min ædle Greve?«
»I har udtalt min Mening, < sagde Greven livligt.

»Mig,< vedblev hun som begejstret, »mig tykkes
ingen Videnskab herligere og højere end den at ud-
forske Skæbnens Raad, at fare frem paa Tankens
Vinger — fare foran den hurtigflyvende Tid og ud-
spejde, hvad den bærer i sit dunkle Dyb. Med Glæde
bortgav jeg eet Aar af mit Liv for Kundskab om
de øvrige, sikker Kundskab —

<

»Sikker Kundskab,« faldt Herman ind, »gi-

ves ikke her, kun Vink, som sjælden forstaas —
endnu sjældnere følges, kun Hentydninger, der som
oftest er helt vanskelige at tyde. Har I, ædle Fruel
set et Tordenvejr i en bælgmørk Nat? De stærke
Glimt belyser Genstandene, men kun for et Øjeblik.

Os skænkes ingen Tid til klart at skelne nogen. Vi
ser, men ved ikke tydeligt hvad. Vort Øje blændes,
og Mørket vorder mørkere end før.«

Her afbrødes Orakelpræsten, idet M a r i a og
straks efter hende Grev Adolph føjede sig til de
forrige og gav Samtalen en anden og muntrere
V'ending.

Grev G e r h a r d havde aldric elsket sin Brud
r>

lidenskabeligt. Som Ridder maatte han have sin

Dame, og nu var hans Øjne først faldne paa den
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virkclii^ mefjct smukke M a r i a, der end mere havde
tillnikkcl liam v(h1 sin jomfrnolii^o Blyhed.

Da derfor den I)lin(le Prolel havde vakl Ynj^lin-

gens slumrende Ær^erri^died, indsaa han vel, at For-
hindelsen med en simpel Ridders Daller ikke kunde
fore lil noi:(et ijlimrende Maal. Del var en nalurlig

Føli:^e heraf, al hans Opførsel mod hende hlev mær-
kelig koldere. En saadan Forandrini^' kunde ikke
længe hlive uhemærkel af den elskende Pige, hvorvel
hun i Begvndelsen forklarede den af Grevens Mod-
gang i Krigen oa hans paafølgende Sygdom. Hun
græmmede sig i Slilhed; men hendes Smerte var delt;

thi Ridderdallerens iliresfølelse følte sig lige saa dybt
krænket som Ungmøens Kærlighed.

Snarere end hun opdagede Agnes denne Af-

køling i Gerhards Elskov og øvede nu med uaf-

ladelig stigende Iver alle Tillokkelsens fineste Kun-
ster for at fani^e det frigjorte Hjerte. Men ogsaa hos
hende havde Ridder Hermans Forudsigelser vir-

ket: føjende sig efter hendes gentagne Begæringer,
havde han ligeledes forkyndt hende, at Gemalen om
føje Tid vilde ende sit Liv paa en frygtelig Maade
og hun derefter vorde forbunden med en værdigere,

hvem han vel ikke nøjere betegnede, men som dog
næppe kunde være nogen anden end Gerhard af
R e n d s b o r g.

Imidlertid var denne bleven saa vidt helbredet,

at han kunde begive sig til sit eget Land, hvor hans
Nærværelse var aldeles nødvendig lil Grundlægning
af de ærgerrige Planer, der satte alle hans Sjæleevner
i Virksomhed. Han vilde gerne taget gamle H e r-

m a n med sig; men denne forsikrede, at han endnu
nogen Tid efter Skæbnens Beslemmelse maalle for-

blive paa S e g e b e r g, og at han haabede snart al

faa ham der igen at se.

Han rejsle, uden al det mellem ham og Maria
var kommet til euenlli^t Brud eller med den forfo-
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riskc Agnes videre end til Øjekast og et gensidigt

Afskedshaandlryk.
Hvad der i hans korte Fraværelse tildrog sig paa

Slottet, skal nu fortælles.

Greven, som sidst af alle lagde Mærke til M a-

r i a s Sørgmodighed, spurgte straks med sædvanlig

Godmodighed om Aarsagen dertil; men da han af

hendes tavse Taarer ingen Oplysning fik, søgte han
denne hos sin Gemalinde, ej heller forgæves. Uden
Forbeholdenhed aabenbarede hun ham, ej alene at

Gerhards Kærlighed til Maria kendelig var af-

kølet, men og at hans Tilbøjelighed lige saa kendelig

havde vendt sig til — hende selv.
Under denne tilsyneladende Oprigtighed laa en

Slange skjult, der skulde spy Tvedragts Gift i begge
Grevernes Hjerter, og først i A d o 1 p h s. Naar nem-
lig dennes Skinsyge var vakt, haabede hun, der godt

kendte sin letsindige og sanselige Mage, at han til

Gengæld vilde lægge sig efter Gerhards for-

lovede.

Hendes Beregning holdt Stik. Med dobbelt Iver

stræbte han at trøste den skønne forladte, og ikke

uden Held. Et Pigehjerte, dannet af saa blødt et

Voks som Marias, aabner sig villigt for venlig

Deltagelse og agter ikke paa, hvor let Kærlighed
smelter sammen med Venskab. Ej heller Adolph
tænkte i Begyndelsen synderligt paa, hvortil dette

fortrolige Forhold mellem ham og en ung, dejlig

Pige kunde lede. Han levede jo bestandig i og for

Øjeblikket og saa ikke eller gad ikke se den mulige
og rimelige Ende paa Eventyret.

Det hændes stundom i Drømme, at vi læser en
Skrift, der tykkes os meget forstaaelig; men idet vi

vaagner, forsvinder den pludselig, forgæves stræber
vi i Hukommelsen at fastholde den, enkelte utydelige
Bogstaver, af al Sammenhæng udrevne Ord, er alt,

hvad der bliver tilbage, og selv disse bortsmutter
snart som Strimer af Morgentaagen for den opgaa-
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ende Sol. Saalecles |:?ik del M a r i a med hendes før-

ste Kærlii^died: hun mærkede ikke, at den var ud-
slukl, lor den anden allerede havde rodfæstet si^ i

hendes ubevoi^lede Hjerte; end ikke Aarsa^en dertil

kendle hun straks. Svage Forsøg paa at væ*kke den
igen blev aldeles frugtesløse; lige forgæves prøvede
hun al undskylde (j e r h a r d og at anklage sig selv.

Men da den nye Elsker gav — og fik det første Kys,
da først faldt Bindet fra hendes Øjne. Lige for

Fødderne saa hun nu den Afgrund, hun før ej en-

gang anede, og i dens Svælg svandt Lyksalighed.
.Ere og Samvittighedsro. Hun saa den, men for silde

til Frelse. Saaledes staar en vildfarende Vandrer
pludselig paa Skrænten af en Klippevæg, der skyder
sig lodret ned i det umaalelige Dyb: Svimmelheden
griber ham, en usynlig Kraft, lig Magnetismens,
trækker dernede fra, lammer hans Muskler, dirrer i

alle hans Nerver, han v i 1 tilbage, men kan ikke;

han vil vende sig, formaar det ikke; han vil tillukke

sine Øjne, men mæ\gter det ikke; han skal se der-

ned, indtil Floder og Skove og Marker og Byer be-

gynder at dreje sig og dreje sig i hurtigere og stedse

hurtigere Kredse og omsider hensvinder i Taage, der

omhyller hans Blik, og han styrter som et viljeløst

OlTer til Svimmelens Dæ^mon.
Ogsaa Agnes saa alt dette, saa det længe for-

end den ulykkelige selv og meddelte sin fortrolige,

sin Raadgiver, den blinde Herman, Opdagelser,

der for dem begge var lige behagelige. Sikre paa Ud-
faldet overlod de disse letsindige til Strømmen af

deres egen Lidenskab, indtil der ikke længer var

Tvivl om dens Følger.

Nu var Tiden til at handle. Efter Overlæg med
Herman skrev Agnes et Brev til Grev G e r-

h a r d, hvori hun i bedrøvelige Udtryk meldte ham
den Uret, der nær kunde begaas mod ham og hende
selv, og ladende, som om Maria endnu ikke var

falden, raadede hun ham snarest muligt at komme
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til S e g e b e r g oi^ bringe hans forlovede bort fra

et saa farligt Sted.

Da Greven, der siden sin Hjemkomst havde for-

flybet sig i Finansoperationer og Planer til at fiske

i de oprørte danske Vande, læste dette Brev, sattes

andre hidtil inddyssede Lidenskaber i heftig Bevæ-
gelse. Den første Kærlighed vaktes paa ny og syntes

af Skinsygen at erholde forstærket Kraft. Øjeblik-

kelig løsrev han sig fra alle Statssager og ilede til

S e g e b e r g, nden egentlig at have bestemt, hvad
han vilde der.

Grev Adolph havde, som forhen meldt, for

Stjernetyderen straks fattet en Modbydelighed, som
siden ikke vilde forlade ham. Han ytrede den ved
flere Anledninger baade for sin Gemalinde og for

andre. Man da han mærkede, at A g n e s yndede den
gamle og hans Videnskab, ja endog hemmelig stu-

lerede med ham, sagde han engang til hende: »Jeg
ved ikke, hvad det blinde Spøgelse skal gaa her og
famle efter — hvorfor holder du paa ham? lad ham
længe nok rejse til Fa^tter i Rend s bor g! <

»For mig gerne,« svarede hun med sædvanlig
Knlde, og endnu samme Dag blev Herman kørt
bort, dog ikke længer end til en Jægerbolig Nord i

Skoven, hvor der boede en Enke med sin unge,
endnu ugifte Søn.

Vejen til Rendsborg løb tæt forbi Huset.
Og her var det, hvor Grev Gerhard paa sin II-

rejse standsedes af Jægersvenden med Hilsen fra

Grevinden, at han endelig vilde opholde sig her,

indtil han havde underrettel hende om hans An-
komst.

Han steg af med sit lidet Følge. Dette fik anvist

el sa^'skilt Værelse, Greven førtes ind til Her m a n.

»Er det Grev Gerhard?« spurgte denne.
»Ja!«

»Er vi ene?«
»Ja!«
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»Naadige Hen el Hvad har I i Sinde at gøre paa
S e g e b e r g?«

»Du ved allsaa, hvorfor jeg kommer der?« gen-

spurgle Gerhard.
»Jeg ved det,« svarede den gamle, »og ønsker

eder til Lykke, at I nu ikke I)ehøver noget Paaskud
for at hæve en hensiglslos Forl)in(lelse.«

Greven vilde hertil have sagt nogle hidsige Ord,
da Grevinde Agnes i det samme floj ind og i vel

forstilt Sindsoprør kastede sig om hans Hals.

»For silde!« hulkede hun og skjulte det blus-

sende Ansigt ved hans Bryst-, »vi er begge ulykkelige
— og vanærede,« lagde hun til, idet hun slap ham
og med et fortvivlet Blik til Himmelen knugede Hæn-
derne mod den halvblottede, af de udslagne Lokker
omflagrede Barm.

Een af de tre mægtige Lidenskaber Vrede, Skin-

syge, Elskov er allerede nok til at forstyrre et Men-
neskes Sind, hvorlunde maa det da være fat, naar de
alle mødes som stridige Orkaner?

»Paa Liv og Død skal han kæmpe med mig!«
var Gerhards første Beslutning.

Men det lykkedes dog snart for begge de andre
at vise ham det daarlige heri, da Adolph vistnok

ikke modtog Udfordringen, ja let kunde faa Tanker
om at besvare den med Fængsling eller endog med
Snigmord.

»Skal jeg vende om?« sagde han da, »ruste mig
af al min Magt og komme til Æreskænderen med
aaben Fejde?«

»Ikke heller,« svarede Herman, »dette var

endnu alt for tidligt efter eders Ulykke i Marsken;
eders bedste Krigere er borte, og de øvrige har endnu
ikke genvundet det tabte Mod.«

»Og hvad da?« raabte Greven i utaalmodig
Harme, »har I blot hentet mig hid, for at jeg skulde

være en ørkesløs Tilskuer ved denne Forsmædelse?«
»Kære Herre!« svarede Herman, »da Grev-
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Ulden skikkede eder Bud, troede hun, at T skulde

være kommen tidlig nok til at forebygge den. Nu,
(In T engang er her, maa I overveje, hvad der bliver

at gøre. Vistnok er Ad o 1 p h s Forhold nederdræg-
tigt, og Gengældelsens Ret« —

Her holdt han inde, og Greven kastede et Lue-
])lik paa den yndige Sørgerinde, der havde kastet sig

i en Armstol med Haanden paa den blussende Pande.
»Hans Brøde er et Mørkets Værk, < vedblev den

gamle, »i Løndom bedrev han den, myrdede Dyd,
Ære og Venskab — i Løndom burde hans Blod ud-
øses.«

I opbrusende Stolthed afbrød Greven ham: »Vil

(hl gøre Gerhard af Rends borg til en Løn-
morder?«

»Ingenlunde, naadige Herre!« svarede Her-
man, »ej engang eders Minde til sligt vilde jeg til-

raade eller vente. Men hvis I med Gunst vil høre mi!

velmente Raad, saa maa I for det første drage til

Ridder Hartvig — som endnu intet ved af al!

dette — melde ham, at T ikke mere kan tænke paa
lians Datter, og rent ud sige ham Aarsagen dertil.

Vi faar da at se, hvorledes han vil tage sin Datters
Vanærelse. Har jeg ikke taget fejl af den stolteste

blandt hele Ridderskabet, vil han hævne Familiens
Skændsel paa hvilken Maade som helst, og I, Hr.
Greve! er helt uden for dette frygtelige Spil.«

Hvorvel en dunkel Forestilling om noget uvær-
digt i saadan middelbar Hævn et Øjeblik gjorde
Gerhard tvivlraadig, saa undskyldte han sig dog
selv i det næste med Nødvendigheden af dette Skridt.

Og da Stjernetyderen rent ud erklærede ham, al

Adolphs snare og voldsomme Død var Skæbnens
uforanderlige Vilje, saavel som at alt, hvad han
ejede, skulde komme i Gerhards Vold, vandt Bi^-

gærligheden sin første Sejr over den hidtil højmodige
Yngling, der fra nu af vadede gennem Blod og Aske

St. St Blicher: Samlede Noveller V. 7
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fra Erobring til Erobring, indlil han onisiHor fandt

sil Maal ved Gudenaaens sunipigc Bredder.

VI.

Trende Begærligheder beherskede den, der nu
foretog sig at beherske Norden: en efter Hævn, en
efter den Kielske Linies Lande, og endnu en, for

Tiden fuldt saa heftig som de andre, tændt af Skin-

syge og opflammet af sanselig Elskov under Ka^'lig-

heds Maske. Denne sidste tillige med en Levning
af den bedre Æresfølelse afholdt Gerhard fra i

egen Person at vorde Angiver. Han gjorde derfor

Grevinden og Herman det Forslag, om det ikke

var bedre, at han sendte Ridder Hartvig Opsi-

gelsen skriftlig og saa i Skovhuset forventede Udfal-

det. Begge billigede dette. H e n n e k e valgtes til

Brevdrager.

En Ulykke, saa uventet, at den aldrig engang
kom i Menneskets Tanker, saa uhyre, at den syntes

enten at maatte sprænge Hjertet eller nedsænke det

i Fortvivlelsens dødlignende Dvale, frembringer ofte

en lige saa utænkelig Forbrydelse.

Da Ridder Hartvig havde læst delte Brev,

hvis Bitterhed blev om muligt endnu beskere ved

Narrens ra^lsom lystige Forklaringer over dels Ind-

hold, da den stolte Mand nu saa ej alene alle For-

haabninger om Slægtens stigende Hæder ])aa een

Gang tilintetgjorte, men endog dens hidlil uplettede

Ære uaftvættelig besudlet, da sammentrængtes alle

hans Sjæls Kræfter i en eneste — Hævnens.
Henneke, som saa Ridderens blege, men ro-

lige Ansigt og ikke vidste, at Vreden ved sit lu)jeste

Maal har Skrækkens Kendetegn, kom endnu med et

Indfald, hvortil hin ikke svarede, da han alt for be-

skæftiget indvortes næppe hørte det; i dets Sted bad
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han denne at besørge et Brev til hans Son straks ofi,

sikkert. Dette blev lovet og uopholdelig udført.

En af H a r t V i g s Svende, underdanig og blind

-

lydig som de andre, men snu tillige og træsk som
en Træl, listede sig i Aftenskumringen ind i det ham
nøje bekendte Segeberg Slot. Han henvendte sig

(il Portneren og foregav, at han havde et Ærinde
lil Frøken Maria fra hendes Moder; men da han
ansaa det for upassende saa silde at gaa til hende
og det heller ikke hastede, bad han om og fik Forlov
at blive, hvor han var, til næste Morgen.

Natten var mørk med Blæst og Ruskregn. Hen-
iniod dens Midte hørtes uden for Borgen tre skarpe
Fløjt. Portneren, der sad og snakkede med Svenden,
lyttede opmærksom til; men i samme Øjeblik stod

dennes Dolk i hans Hjerte: i det na\ste sank Vinde-
broen sagtelig ned, og Ridder H a r t v i g med en

Snes bevæbnede skred lige saa tyst ind over den; thi

Uldsokker over Skoene dæmpede ganske Lyden af

deres Fodtrin.

Grev A d o 1 p h for op af Søvne ved Larmraab
og Staalgny, det var Skildvagten uden for hans Kam-
merdør. Efter stakket Modstand faldl denne i sit

Blod. Døren fløj op. Adolph var sprungen ud af

Sengen, havde grebet et kort Sværd og stod med
dette i Haanden halvnogen for de indbrydende. Nu
vilde han til fortvivlet Modværge bruge del: men
endnu før Hugget saa han ved Kaminildens Skær
Ridder H a r t v i g.

Sværdet blev i sin luvvede Stilling, og den vakte
Samvittighed bad gennem banende Labber om Livet:

>Bod, Ridder H a r I v i g I Bod!<(

»Ikke Bod, men Blod I tordnede den uforson-
lige, som en Misdæder skal du do I Ære og Dvd
har du lumskelig myrdet: du skal ikke falde i aM'lig

Kamp.
Og i rasende Anfald fæstede han Greven med sit

Spyd til Væggen. Hans Arm sank med Sværdet ned
7
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Wil liiiiis Side; Imns l)l('^nion(lo Ansi^'i hojcdc* s\^ i

Dodrn over det blodige Bryst.

Dette vSpyd er besmittet,' ranl)te nrnl)siiinnden

liaanliiift, det er ikke værdiiijt (il beieftcr at berorcs

af en Ridders Haand.«
Han slap det, oi^ den myrdede faldt livlos til

Jorden.

Det er fuldbragt,« sagde IT a r t v i i^ orr vcndic
sig fra Liget, »og nn af Sted!<

Snart var Kammeret tomt, og alle befandt sig

udenfor i den store Stenbal. Da aabnedes den niod-

staaende Dor: Ditlev, balvt paakla-dt, traadte ind

med en Lampe i sin Haand. Ved Synet af deres

Herres Son standsede de forreste, og den indtræ-

dende rykkede sig forfærdet.

Men en af Svendene tiltalte ham opmimtrende:
»Kom knn, Jnnker! Alt er vel forbi.

<

Ved disse Ord trængte H a r t v i g sig frem, og

da ban saa sin Son, udsluktes Vredens Lue i hans
Aasyn, og isnende Kulde gennemfor bans bævende
Lemmer.

»Du ber? ' sagde ban med balvkvalt Rost, »fik

du ikke mit Brev?
»Jo!< svarede den forfærdede Yngling: »men

Greven vilde ikke tillade mig al rejse l)ort for i "Mor-

gen, og I bar jo selv befalet mig at lyde barn frem-

for eder selv — Fader! bvad cv ber sket^ bvad bar

I gjort? <

»Holdet Dom over den, der skændede din So-

ster,« sagde Ridderen, »og —- Gud vaM'e din Sja^l

naadig! Du kan ikke overleve din Herre og din A\v(\

Verden m a a tro, at du var Medvider i bans Dod
fly eller do!«

Raadvild, skælvende, krafteslos lænede den

ulykkelige Ryggen mod Dorstolpen, Lam|)en dirrede

i bans Haand.
»Fald nn pan bam! raabte Faderen, vendte sig
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og gik tilbage mellem sine Folk; men disse stod som
forstenede, og Ditlev llygtede endnu ikke.

Da Iraadte en af dem, livem Ynglingen engang
i opl)rusende Hidsighed havde slagel urelfærdigen, lil

og jog sit Sværd gennem hans Hjerte. xMed et Døds-
skrig tumlede han til Gulvet, og hele Skaren stor-

mede hen over ham og ud af Borgen.

Endnu samme Nat red Ridder H a r t v i g alene

over A 1 1 e r e n. Han saas aldrig i Holsten mere.

Om den ulykkelige Datters efterfølgende Skæbne
vides lige saa lidet; Sagnet tier om dennes navnløse

Elendighed.
Da Solen efter Mordnatten bestraalede Spirene

paa del jammerfyldte Segeberg Slot, var PI e n n e k e

allerede med sit Rædselsbudskab hos de tvende sam-
mensvorne i Skovhuset.

Agnes modtog det, som vi kunde vente, med
forstilt Skræk og Smerte; men Glæden blinkede gen-

nem hendes Taarer.

Gerhard stak det i Hjertet som en giftig

Brod, den Niddingsdaad, han forhen havde ønsket
og set helt anderledes gennem vilde Lidenskabers
dunkle og bedragerske Glar, den viste sig nu for ham
i sin rette Skikkelse. Hævnens Ild begyndte at dulme
og Angerens Orm at røre sig. Men da hans sky og
skulende Blik faldt paa den blinde Ophavsmand,
fyldte en kvalmende Modbydelighed hans sammen-
pressede Bryst.

Herman Split rejste sig fra den Armstol, i

hvilken han Natten igennem havde siddet med sam-
menslyngede Arme. Hans kraftige Skikkelse syntes

større og højere end tilforn, og den vildeste Fryd
skinnede ud af det forhen saa skumle og hartad liv-

løse Aasyn. Han slog sine knoklede Hænder sammen
og raabte: » Prise t være du, Hævnens Gud i det høje I

at du lod mig opleve denne Dag. Ja, Johan!
nu er Regnskabet sluttet, i tyve lange x\ar stod jeg

i din Gæld; men nu faar du den med Renter. Ja,
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'lyijin! (ler li:ir du lor inin Son! dcv \\n\' du Inr

min DidhM'I der ]\nv du lor mim Øjne - o Himmell
:d deres I^ys nu nuuillc xcndc lill);ii^e! ikkun saa

liini^c, til j('i4 kunde nuelle dem med Synel al ham,
naar han skuer sin enesle Son, sin eneste Ar\inf^'

- - myrdel o^ myrdet n cd mi^'. I. ed Tor Led \ ilde

jei^ lade mii; sonderslide med alle J.ei^emels i^M'uelif^sle

IMnsler kun for al se hans Sjiuis - - men ']i>'^ ser dem
allerede jei; ser her standsede med eet hans
'I'ales rivende Slrom, luMiimel \cd .\hen^ulen al'

liævnlystne Forestillinger; men el hredt, hitlersodl

Smil, lig det, som ot'Le sos paa ihjellrosnes Ansigter,

spillede nogle Øjeblikke* i hans som et dirrende Lyn
paa J'ordenskyen.

Saa hm'tigl som Lynel lorsNandl delle \amle
Smil, han sønderrev Talaren for sit Bryst, fremtog
en Dolk og sagde med hul og synkende Rost:

>/Denne var forst bestemt for d i t Hjerte: men denne
Straf var for let, for luniig — nu liar jeg IruiTel det

bedre -- langsomt skal du do — hvert Øjeblik af

dit glædeløse, haal)løse Liv skal du do, indtil Giften

Draabe for Draabe bar storknet dit Hlod - du skal

overleve mig og do uden Hævn.<
Dolken stod til Heftet i hans blottede Barm, han

sank tilbage i Stolen til den evige Hvile.



Eremitten ved Grenaa.

Jeg vil intet Tegn begære og ikke friste Herren.
Esaias 7, 12.

Ved ovennævnte lille By, der ligger midt imellem
Kattegattet og Danmarks næststørste Indsø — en
Fjerdingmil fra begge — levede i Begyndelsen af

nærværende Aarhundrede et Menneske, der af mange
betragtedes som Byens største Mærkværdighed. Man
kaldte ham for hans synderlige Levemaades Skyld
ikke andet end Eremitten, ej heller ved Forfatteren

M benævne ham anderledes.

Han var ikke som andre Eremitter, enten en for-

dums Hofmand, der, overmættet af den store Verdens
lomme og flygtige Glæder, trættet, forfulgt og styr-

tet af Rænker og Kabaler, tyr hen til Ensomheden
for at begræde, foragte og om muligt at glemme Ung-
doms og Manddoms skuffede Drømme og Medmen-
neskers Uretfærdighed; ej heller var han en ulykkelig

Elsker, som i Harme over Kvindekønnets saa tidt og
højt udraabte Falskhed havde afsondret sig fra deres

forføriske og bedragerske Omgang. Intet saadant.

Han havde aldrig været omtumlet af nogen ualmin-
delig Skæbnes Bølger, men vel af Havets.

Født i Almuestanden, for han til Søs i sin Ung-
dom, men avancerede aldrig højere end til Matros.
Ked af Vandet købte han et lidet Hus, giftede sig

som andre Mennesker og satte et Par Børn ind i Ver-
den. Da disse hen i Tiden fulgte Forældrenes Eks-
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empel oi,' Moderen (U)ik\ ^'ik del lilhaj^'e for Enke-
manden, der syntes at have holdt mere af Flasken,
end hans smaa Onisla'n(ii*:^he(ier tillod. Huset gik

væk, og nu begynder iMandens Eiieljoerli\

.

I et stort Dige lidt uden for Byen grjiver han sig

ind og udhuler en Vaaning, der vel var rummeligere,
men næppe kostbarere end den, i hvilken D i o g e-

n e s vakte A 1 e x a n d e r den Stores Misundelse. Da
denne Eremitage og liin i Dyrehaven sikkert er de
eneste i vorl |)aa Eventyr og Særlinge fattige Land,
vil jeg til deres Fornojelse, som ingen af dem kender,

give et kort Afrids af den jydske.

Man forestille sig et Kammer, tre Alen i Læng-
den, tre i Bredden og halvtredje i Højden, med Vægge
af Kampestene; Gulv af Grus og Loft af Græstørv,
hvilende paa Stumper af Lægter og Grene; videre et

Sengested af samme simple Materialier, som dog var

forsynet med Halm og tvende Dyner, stoppede med
Mos, men hvis Vaar noget nær var Provebøger paa
alle Mønstre af uldne, linnede og Hvergarns Tøjer i

den vindskibelige Stad Grenaa.
Eremitten forsikrede, at disse »tusindfarvede

Dyner« hverken var købte, stjaalne eller givne, men
—

• fundne (at sige stykkevis), saa vel som de Sy-
naale og Traade, hvormed Kludene var sammen-
føjede. Han gjorde sig ikke lidet til af dertne Indu-
stri, som han overhovedet satte en Ære deri, ej at

trænge til sine Medmennesker.
De, der kendte ham nøjere, vilde ogsaa vide, al

denne Æresfølelse og Lyst til Uafhængighed og Selv-

stændighed netop havde bestemt ham til hans sæl-

somme Levemaade, under hvilke Hensyn vor danske
Robinson altsaa havde meget forud for den berømte
skotske, hvem haard Nødvendighed intet andet Valg
havde levnet.

Det eneste Husgeraad, man foruden Sengen
kunde opdage, var en Stump Hylde oven over den,

soMi hvilede paa lo fremspringende Stene i Væggen,
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og hvorpaa fandtes en Lerskaal, en lille Flaske af

grønt Glas og — saa vidt mindes — en Bindehose.

Og nu igen til Hyttens største Mærkværdighed,
dens Bygmester og Behoerl — Saa vidt som jeg af

Beskrivelser og Billeder ved, saa elsker en rigtig Ere-

mit de mørke Farver og hyller sig derfor i en sort

eller brun Talar, bedækker sit Hoved med en sort

Kalot og sine Fødder — naar Kulden forbyder at

have dem bare — med ligedanne Sko eller Sandaler.

Heri var vor jydske Anakoret (Enel)oer) en fuld-

kommen Kontrast til alle sine Brødre; han elskede

den hvide Farve — sikkert nok for at spare Farve-
lønnen; en hvid Vadmels Kofte, ditto Bukser og Hue
og hvide uldne Strømper udgjorde hans Sommer- og
Vinterdragt. Kun Skæ\g havde han til fælles med
alle gamle Eremitter: det var lige saa hvidt, om
ikke slet saa langt som deres.

Men meget forskellig fra dem var han i Leve-

maade og Sindelag; thi han elskede menneskelig Om-
gang og saa gerne Selskab hos sig. Hvorvel jeg her-

til finder rimelige Grunde i hans altid muntre Lune
og i hans Smule Forfængelighed, vil jeg dog ikke for-

dølge, at ogsaa en Smule Egennytte tør have været

medvirkende Aarsag til han^ Selskabelighed. Han
tiggede rigtignok ikke; men ved sine Besøg i Staden
lod han sig gerne godt beværte og afslog ej heller

de Gaver, som nysgerrige Gæster lagde paa hans Hylde.
Om han da ikke besad noget af Skælmen T u y s

Skinhellighed, var han ham dog i andre Henseender
ikke ulig.

Endnu kun et lille Træk, som enhver Menneske-
kender vil finde saare naturligt, har jeg sluttelig al

tilføje: til sin Tidsfordriv i de mange ensomme Timer
havde han nemlig tæmmet en Mus, med hvilken han
legede, snakkede, delte sit Brød og raadførte sig, naar
nogen af ham forlangte Oplysning om fremtidig
Skæbne.
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Her SLT nu LæstTcn den Mand, der spillede en
Hovedrolle i eilerlolgende tragiske Begivenhed.

Del var i el al Krigsaarene, al jeg paa en Gen-
nemrejse opholdl mig et Par Dage i Grenaa. Jeg
skulde næppe have tøvet der, hvis ikke en al de Mænd,
min Rejse gjaldt, netop havde været i Byen. Han var

en ung, vakker og altid munter Fyr, Arving til en
betydelig Landejendom og mange gode Obligationer.

Ved min Ankomst lid I op paa Formiddagen erfarede

jeg, at han befandt sig i Søofficerernes Kaserne, og
at han der havde tilbragt Natten.

Jeg gik derud — pikkede paa Døren — der raab-

tes »kom ind!«

Jeg aabnede — i Værelset stod en Seng, og i

Sengen sad lire unge Mennesker, hver i sit Hjørne,
alle i jjlotte Skjorte, imellem dem laa et Bordblad,
og derpaa stod et Pas-a-dix-Bræt. Terningerne ras-

lede, og Sedler, smaa og store, flagrede omkring som
visnede Blade i en Hvirvelvind. Del halvnøgne Spil-

leparti bestod af ham, jeg søgte, og trende Søgutter.

der lige saa lidet satte deres Prisepenge paa Rente som
hin sine af Faderen rundelig tildelte Lommepenge.
Jeg kendte godt den ene af Officererne, og saaledes

blev jeg straks indlemmet i Selskabet, der nu stod

op og paaklædte sig under megen Spøg og overgiven

Munterhed. Jeg kunde ikke slippe for det Løfte al

ville blive over til næste Dag, hvortil jeg desuden var

nødt, da den unge Nielsen — lad mig kalde ham
saaledes — havde tegnet sig til Bal om Aftenen og mil

Hverv til ham ikke kunde udføres undtagen i)aa hans
Faders Gaard.

I dette Tidspunkt gik det gerne lystigt til, hvor
vore yngre Sømænd rallede sig efter Kamp mod Ha-
vet og dels vældige Beherskere, Livels Glæder maatte
gribes i Flugten. Man vil altsaa kunne begribe, at

Tiden ikke faldt mig lang, det blev Aften, inden vi

mærkede det — Morgen ligesaa; Ballet endtes først

ved Solens Lys.
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Jeg fik na'ppe Tid lil al stjæle cl Par Timer i'ra

Søvnen, lør mine lire Messekammeraler kom stor-

mende ind til mig, fortalte mig, at jeg var en Klokker,
Irak Dynen af mig, indsvø])te mig i det ene Lagen og
l)ar mig i del andel ud af Kammeret, ud af Huset.

Modstand var ikke at lænke paa, lavs og taalmodig
\entede jeg, Inad man liavde ])eslullet over mig.

Toget gik over Gaden — ^ islnok til lige saa stor

Forargelse som Forundring for Byens ærbare Borgere
og Matroner — og hen til det skraas over for lig-

gende Balhus, videre ind i Dansesalen, hx^or næsten
hele Selskabet endnu var samlet og i Færd med en
støjende Blindebuk.

Allerede ved Udgangen fra mit Logis havde de
iire Bærere begyndt at synge: »I et Vinhus vil jeg

sige mit Farvel« o. s. v., og da man ved Indtrædelsen
i Balsalen istemte det Vers:

»Der skal ringes med Bouteiller,

Naar jeg føres til min Grav,«

greb de derværende Herrer øjeblikkelig lil Flaske og

Glas for at opfylde den bacchanalske Digters Spaa-
dom.

Farcen endtes med, at jeg maatte ligge paa Gul-

vet, medens de omstaaende drak mit Gravøl — som
de kaldte det — i skummende Champagner; man vil

ikke fortænke mig i, at jeg nu satte mig over Ende,
forlangte et Glas og tømte det til Taksigelse for den
mig beviste Ære.

Man ser, at jeg holdt gode Miner, jeg gjorde mer
end dette, jeg blev ordentlig eksalteret, da jeg faldt

paa at sammenligne mig selv med Kejser Carl den
Femte, der selv sang med ved sin Ligbegængelse. Hans
var rigtignok spansk, det vil sige alvorlig; men
om den var mere f o r n u f t i g, det skal jeg lade være
usagt.

Mine Klæder blev hentede, og da jeg i et Side-

værelse havde gjort mit Toilette og forenet mig igen
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merl Solsknix'l, DpUnslrdo on (1(^1 Sporpsiiiaal: vflvaci

skal vi nu Jæslille?«

»Ud al ))esøge EremittenI« raal)tc Nielsen,
dreven— som del hedder -al en i^niisoni Ska^bnes
usynlige Mai,'l.

Del var en mild Sommerda.i^, hvilkel hidro;^ lil.

al nogle unge Baldamer gjorde Folgeskah. Hlancil

disse var — jeg \il kalde hende ved Dohenavnel —
L a u r e n z a uimodsigelig den snudvkesle, uien ikke

den klogeste; hun besad en ganske almindelig, men
udannel Forsland og manglede i lige Grad baade \'il-

lighed og Folelse, skonl el Par lindrende Øjne og del

yndigsle Smil lovede begge Dele.

Nielsen havde forelsket sig i delle dejlige Le-

geme, siraks ved Ballels Begyndelse mærkede jeg de
umiskendeligsle Tegn paa hans hellige og — som den
med Relle kan kaldes — blinde Kærlighed. Al hun
gengældle den, kunde jeg ikke spore, men vel, al hun
ikke sparede paa sine virkelig forlryllende Smil, der

vislnok havde sagl ham mere, end hun menle. Al

hun delle disse forlrinligen mellem ham og en ai Sø-

ollicererne, undgik maaske den unge Nielsens
Opmærksomhed, men ikke min.

Vi var paa den ulykkelige Spadserelur en lolv

fjorlen Personer, saavel t ruenlimmer som ^hmdfolk,
og saa mange, al kun de halve af os paa een Gang
kunde rummes i Troglodylens Hule. L a u r e n z a,

Nielsen og den omlalle Sømand — en Maaneds-
løjlnanl — hørle hl den Afdeling, som med mig Iraad-

le derind.

»Ih! hvor her er iæll!« hviskede Damen, højl

nok til, at den gamle kunde høre det.

Man kunde tydeligt se paa ham, al han log del

ilde op. Dog sagde han inlel; men han hævnede sig

lidt efter, som nu skal fortælles. Da der var talt no-

get med ham om hans Bolig, Levevis og hvad dertil

kunde høre, siger Laurenza:
»Fa'erl kan han ikke spaa?«
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Efler at have betragtet den spørgende et Par Se-

kunder svarede han med et tvetydigt Smil:

»Af mig selv kan jeg ikke sige noget; men jeg

vil spørge min Kone, hun er ikke saa taabelig.«

Han peb som en Mus, og straks viste sig et saa-

dant lille Dyr i et Hul over Sengen. Han strakte

Haanden hen til den; Musen hoppede ud, løb langs

op ad hans Arm og satte sig paa hans Skulder. L a u-

r e n z a gav et Skrig og rykkede sig.

Eremitten smilede som før og sagde til Musen:
»Pip! se paa denne her lille Pige og fortæl mig saa

lidt om, hvordan det vil gaa hende i Verden!«
Han bøjede nu Øret ned til Musen, som om han

lyttede, virrede nogle Gange betænksomt med Hovedet
og sagde derpaa:

,

»Det er vel bedst, jeg tier stille med det, jeg ved;

hvad kan det hjælpe at være nysgerrig?«

Laurenzas smukke Ansigt forandrede sig

pludselig, det blev alvorligt og næsten frygtsomt. Men
liun gjorde sig rask og svarede knibsk:

»Ikke andet! lad os kun høre, hvor klog hans
Mus ér!«

»Lad gaa!« raabte vor jydske Norcross; »men
hun maa ikke blive vred, om P i p skulde sige et

og andet! For det første,« vedblev han, »er der to

unge Karle paa een Gang efter hende; den, der har
længst holdt af hende, faar hende ikke; men den
anden —- det er en rask Sømand, han skal være nær
ved —

«

Her standsede han: thi Laurenza for med
blussende Ansigt ud af Dørei;!.

Spaamanden saa skadefro efter hende. Søman-
den fløjtede, fremtog et Par Sedler og lagde dem paa
Hylden; men Nielsen, der mindre kunde skjule sin

Forlegenhed, l)ed Tænderne sammen og snærrede:

»Dumt Sludder!«

Den gamle saa stift paa ham og sagde: »Den unge
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Fyr i^ør l)0(lst i ni ^an nf Vvjvu for Sofolk o^ fn^r

sig vel i Aj?t for Vnnd.«
Mnni:,'(' Tak for ^(h\[ Raad!- raable Nielsen

ined lviini:;en Latler, 0^:^ idet lian vendte sig mod Do-
ren, laijde lian halvt lioji !il: Din .^amle Ørn!

Paa Hjemvejen lil Byen ^'jorde je;^' niii^' mine
egne Bemærkninj^er over det passerede. Del randt

mig i Sinde, hvilket flang dog Mennesket har lil al

løfte det Forhæng, et ka^rligl Forsyn nedrullede foi*

Fremtiden, og til den Ende at tage sin Tilflugt- til Mid-
ler, hvis Jammerlighed det ofte selv indser: Maane og

Stjerner, Dyr og Fugle, ja Kort og Kaffekopper skal

tyde, hvad der er morkl for den allerlyseste For-

stand! Og denne Daarlighed — ja vi kan med
Føje kalde den Formastelse — hvor ofte, hvor haardl
vorder den straffet! De lykkelige Spaadomme ind-

træffer sjældent, og aldrig saaledes som de ventes, og
selv naar de indtræffer, har de tabt deres største Her-

lighed, fordi den aandelige Nydelse længe i Forvejen

er udtømt som en rig, men fjern Arv, der optages,

inden den falder. Men nu de onde Forudsigelser!

med utidig, stedse fortidig Angst og Bekymring mar-
trer de de stakkels dødelii^v, der dog kunde have fuldt

op i hver Dags Møje. Og denne Frygt for tilkom-

mende Sorger forbitrer saaledes de nærværende Glæ-

der, der alligevel er flygtige nok. Men den rædsom-
ste Følge af slig overtroisk Nyfigenhed, og som ikk(^

sjælden finder Sted, er dog endnu tilbage. T.igesom

Fuglen, fast tryllet af Slangens magiske Blik, ikke nKPg-

ter at løsrive sit fra Fjendens, men farer den endog
med en hartad magnetisk Kraft lige ind i det gabende
giftige Svælg, saaledes stirrer ^fennesket uafladelig hen
imod det i Fremtiden truende Uhyre, iler del vilje-

løs i Møde og opfylder selv Spaadommen. Ak! mindst

tænkte jeg doir, at jeg saa snart skulde opleve et

Eksempel paa Rigtigheden af denne psykologiske Be-

mærkning.
Lidt uden for Byen kom Nielsen hen til mig
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og spurgte med paatagen Ligegyldiizhefl, hvad jeg

tænkte om Spaadommen. Jeg sagde ham min Me-
ning, omtrent som den ovenfor er fremsat.

Han hørte til uden at afbryde mig; men da jeg

tav, tog han mig under Armen og sagde mere for-

trolig, end jeg kunde gøre Fordring paa: »Ja vist!

alle Spaadomme er Bedrag. Den i>amlc Keltrini^

vilde gøre sig vigtig — han vidste nok, Byen hed

Snerpe, men ikke, hvor den snerpede hen — for jeg

vil sij?e Dem mellem os, Tøsen der er allerede saa

godt som forlovet med den af de to unge Karle, som
han sagde fik hende ikke, og hun kan aodt lide ham.
det ved jeg bestepit, og begges Forældre ønsker det,

det ved jeg ogsaa «

»Manne!« raabte her en af Søofficererne, der for-

ud konvojerede Damerne.
»Halløj!« svarede den anden bagved.

»Har I ingen Træer i Nærheden?« spurgte den

første.

»Vil du hænge dig?« søurgte Kammeraten.
»Ikke i Dag,« vedblev hin: »men Damerne kunde

ha' Lyst til en Skovtur.«

Straks blev denne Idé grebet m^^d Tvriirhed af

hele Selskabet. Man fordoblede sine Skridt for snart

at naa Byen og anskaffe de nødvendige Voijne. Tnden
en Times Forløb rullede fire ud til nærmeste Skov.

Jeg maatte følge med og blive endnu denne Dng over.

Spaadommens Frø begvndte allerede nt spire.

Laurenza havde upaafvivlelii? lige til denne Tid
næret Godhed for Nielsen, og at hun nu syntes

L at overføre en Del af denne paa Sømanden, var na^pue
^ andet end Øjebliks Letsind, T^une eller iuslinktmæs-

sigt Skælmeri til at pine den første Tilbeder, o^ som
ingen videre Følger vilde haft, saa me^et mindre som

•: Havets Søn ej heller skulde fortsat et flviJti^rl Galan-
teri, hvis ikke Spaadommc^n hos dem begge havde gjort

[ Spøg til Alvor.

i Men just denne ulyksalige Spaadom var det, der

I
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forle (li'iii njrrniere I il livcrniiflrr, idel den drev Hjrr-

lernes — om vi saa niaa si^e — overfladiske Be
vægeiser dybere ind og gav de lette Følelser Udseende
af en Styrke, der virkelig var dem fremmed. Ere-

mitlen' forekom dem at være en Sandsiger, der plud-

selig sonderrev det Slør, som skjulte deres Tanker foi-

dem selv, og aabenbarede en Hemmeligh(Ml, paa hvis

Tilværelse de nu først begyndte at tro.

Første Følge af denne formentlige Opdagelse var

vistnok, at de kom til at sidde sammen paa Vognen
til bitter Krænkelse for min Sidemand, den arme
Nielsen, hvis Skinsyge røbede sig tydeligt nok i

usammenhængende Snak og umotiveret Latter, hvor-

hos han viste, at hans Sjæl uophørlig sysselsatte sig

med Oraklet, der saa straks og lige for hans Øjn(*

begyndte at gaa i Opfyldelse.

Det var en af de dejlige Dage, da Foraaret og

Sommeren mødes. Skoven var fuldt udsprungen.
Bøgen, det skønne danske Træ, havde helt udfoldet

sin rige Bladedragt, dette lyse, fine, livlige grønne, som
den af alle ene ejer, men som og, lig Menn^skets søde-

ste Ungdomsfryd, snarlig formorkes af Stormen. Vore
hjemlandske vingede Sangere, dem Syden ikke ken-

der, fordi de der er kun stumme Gæster, kvidrede, fløj-

tede, klukkede, kurrede trindt i den store festlige Løv-
sal, hvis Gulv var bestrøet med Hvidvisser, Floras før-

ste Børn i Nordens Skove, med glinsende gule Smør-
blomster, med Blaaklokken og Glemmigej, og med
Løvetand, der i sit korte Liv ingen Overgang kender

fra Vaar til Høst, blomstrer i Dag og i Morgen bærer

sit Frø under Kronen af hvide Dun.
Himmelen smilede til Jorden, ingen Taageplet paa

dens lyseblaa Kuppel, ingen Vind i den milde Luft,

Solen havde forbudet dem alle ai røre sig, paa det

een Dag hernede kunde henleves i uforstyrret Glæde
— Glæde? — jeg glemmer mig selv, jeg glemmer
den sørgelige Tildragelse, den Storm af rædsomme
Lidenskaber, jeg har foresat mig at skildre, men som
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bedre maaske laa gemt i Forglemmelsens Mørke, lig

den visnede Blomst, over hvilken et andet Foraars
Blomster udbreder deres friske Blade.

Vi havde lejret os under Hvælvingen af en mæg-
tig Bøg, hvorfra der var vid Udsigt til Havet, og nød
de medbragte Forfriskninger, alle med stor Munter-
hed; kun Nielsens var for overdreven og stundom
vild til ikke at være forstilt. Han prøvede at vække
den elskedes Skinsyge ved Spøg, der ikke var langt
fra Fjasen, med en af de andre un^^e Piger: forgæ-
ves! hun syntes ej engang at ænse det, saa hentagen
var hun af sin nye Kavalers Underholdning.

Timerne fløj. En Leg afløste den anden. Om-
sider gik det ud over de uskyldige Blomster, der
maatte tjene som Kasteskyts i et Slag, der — for at
tale i Søsproget — begyndte med to af Fregatterne,
men snart blev almindeligt over hele Linien. Da lød
uventet de liflige, til Dans indbydende Toner af Violi-
ner og Fløjter -- en Overraskelse, forberedt af Søkri-
gerne. Fluks bortkastedes Vaabnene, og snart svin-
gede Ungersvendene deres skønne Fjender i hvu-v-
lende Vals.

Laurenzas Meddanser behøver jeg ikke at
nævne. N i e 1 s e n for en Tid lang af Sted, som om
han var bidt af en Tarantel (giftig Edderkop); men
rned eet holdt han op, foregivende til Undskyldning for
sin Dame, at han vilde se til Kuskene, om de var fær-
dige til paa givet Vink at spænde for. Det var et Paa-
skud; jeg saa ham stille sig bag ved en Busk med Ryg-
gen op til et Træ, hvorfra han gennem Bladene kunde
holde Øje med Genstanden for hans oprørte Sinds-
bevægelser.

Mangfoldig er Musikkens Magt. Den hæver de
bedendes Andagt, opflammer de kæmpendes Mod; den
blødgør Hjertet til Medhdenhed, til Venskab og Kær-
lighed; men den puster ogsaa til Ilden i den skin-
syges Barm og hæver denne frvgtelige Lidenskabs
Storm til Orkan. Jeg gik forbi den lUykkehge og saa,

SI St, Blicher- Samlede Noveller V. '
ij
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selv usel, hans kiiyllcdc Hændur, liaiis skælvende
Knæer, de halvt tillukkede stirrende Øjne i det død-
blege Ansigt. Det skar mig i mit Hjerte; men jeg

vidste intet al sige til hans Beroligelse.

Dansen blev pludselig afbrudt. En kold Søvind
rejste sig og mindede føleligt om Hjemrejsen. Jeg
gik hen til Nielsen og sagde ham Selskabets Be-
slutning straks at vende tilbage; men tillige foreslog

jeg ham, om ikke vi to gjorde bedst i at forlade de
andre og køre lige til hans Faders Gaard, der herfra
var os langt nærmere end i Grenaa. Han sagde ja

dertil og tog mig under Armen.
Vognene stod i en Bondegaard et Par Bøsseskud

borte; for at komme derhen maatte vi passere en tæt-

tere Del af Skoven, hvor der ikke løb nogen banet Sti.

Man trængte sig derfor igennem, hvor man bedst kun-
de, en hist, en anden her, og saaledes blev Forsam-
lingen temmelig adsplittet i Opgangen til Gaarden;
jeg kendte en mageligere Omvej, og ad denne førte

jeg min tavse Følgesvend. Vi havde tilbagelagt den
største Strækning, da vi begge paa een Gang noget til

Siden saa Laurenza og Løjtnanten gaa langsomt
frem i en aldeles utvivlsom Stilling: hans højre Arm
laa om hendes Liv, og med den venstre Haand holdt

han hendes højre; da Aabningen mellem Buskene var

snæver og vi gik rask til, varede Synet næppe længer

end et Blink med Øjet, men længe nok til at afgøre

den forsmaaede Ynglings Skæbne.
Han skudrede, jeg følte et elektrisk Stød paa min

Arm; men han sagde intet. Jeg turde ikke se paa

ham. Vi gik videre med større Hurtighed; han drog

mig med sig, som om et Spøgelse var efter os. Da
vi naaede Gaarden, stod her allerede nogle af vore

medrejsende i Færd med at befri den medbragte Bac-

chus af sit Fængsel. Nielsen drak vist fire eller

fem Glas i eet væk. Jeg tror ikke, han selv vidste,

hvad han gjorde; thi da den, som skænkede, saaledes

flere Gange havde fyldt det Glas, som Nielsen
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stedse beholdt i Haaiiden, brast han i Latter, tog det

fra ham og sagde; »Stop hdti der er flere Munde end
din Slughals!«

Den tiltalte lo med, aabenbart uden at vide hvor-

over. Nu var hele Selskabet samlet, og de øvrige

Mandfolk omringede Skænkeren, medens Vognene
blev forspændte. Jeg mindede Nielsen atter om
den tagne Beslutning at skille os fra de andre. Han
hørte paa mig uden at forstaa Meningen af mine Ord,
og først da jeg havde gentaget dem, begreb han, hvad
Talen var om, men erklærede ogsaa, at han nødven-
dig maatte til Byen — næste Morgen skulde vi bryde
op. Jeg fik at lade ham raade, og Hjemrejsen gik for

sig i samme Orden som Udrejsen.

Da vi var komne til Byen, afsondrede alle Pi-

gerne sig, de frøs og længtes efter Søvnen. Mand-
folkene derimod blev enige om at drikke en Bolle

Punch, da der var et Par Timer endnu til Sengetid.

Nielsen undslog sig ikke for at deltage heri,

og ganske anderledes end jeg formodede, syntes han
at tilbagevinde sit muntre Ungdomsmod. Mod Med-
bejleren viste han sig næsten mere venskabelig end
tilforn, og allerede begyndte jeg at tro paa hans Hel-

bredelse fra denne daarlige Lidenskab for en Skab-
ning, der saa letsindig kunde kaste sig i en andens
Arme. Dog, det var blot en anden Vending, Sygdom-
men tog.

Han drak mere end tilbørligt, enten for at bedøve
sig eller for at genvinde sit sædvanlige glade Lune.
Omsider blev han aldeles beruset og maatte i bevidst-

løs Tilstand ledes hjem til Natteherberget og bringes

i Seng.

Vi andre adskiltes straks derefter, uden at nogen
synderligt ænsede et Uheld, der ved saadan Lejlighed
let kunde indtræffe; langt mindre ymtedes om Aar-
sagen til Fyrens usædvanlige Drikkelyst. Endog for

Maanedsløjtnanlen, tror jeg, den var ganske ubekendt;
dtii raske, ærlige Uut anede vist ikke, at det \ar liam

s*
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selv, der Iraadtc Inrstyrrende inellein N i .' I s c ii o^

dennes Ian;:;! æddre Rettigheder f)^^ hidtil velgrundede
Haab.

Ved niiii ()j)vaa;^nen den iolf^x^nde Morgen var del

første, jeg liorle al min Vant, at Kanonhaadene straks

efter Midnat var gaaede til Søs for at prøve en Dyst
med en fjendtlig Sejler, (mi hvis Nærværelse Officerer-

ne ved deres Ankcmist i Kasernen havde faael Tnder-
retning. Betænkende, om der ikke af denne Omstæn-
dighed lod sig noget haabe for Ynglingens Hjertean-

liggende, gik jeg hen til ham. Han var allerede oppe
og traskede hurtigt frem (\g tilbage i Værelset som en,

der vil til at gaa ud og i det samme besinder sig paa
noget, han har glemt; han bemærkede slet ikke min
Indtrædelse, skønt han var nær ved at løbe mig over

Ende. Hans Udseende var mørkt og forvildet, hvilket

jeg dog for en Del tilskrev Følgerne af Rusen.

Den Nyhed, jeg medbragte, ta^ndte virkelig alier

Haabets Gnist, der tilsyneladende allerede skulde være
udslukket, uien nu gav et svagt og flygtigt Skan' i hans
Aasyn.

Han stod stille nogle Øjeblikke og saa nd af Vin-

duet; derpaa sagde han: :^ Jeg har endnn e t lille Ærin-
de, og saa —^^«

Der laa et besynderligt Eftertryk i dette »saa«

— »saa rejser vi vel?« tog jeg op. Han nikkede og
gik — lige hen til L a u r e n z a.

Det varede næppe fem Minntter, inden han kom
igen. Jeg læste i hans Ansigt — der stod skrevet:

»Hun er tabt for mig, men jeg foragter hende.«

Vi rejste. Paa Vejen talede han kun lidt, dog
uden at vise mindste Aandsfraværelse. Jeg beroligede

mig og tænkte, at Romanen var til Ende og vilde mu-
lig endogsaa tjene den viltre Knøs som en nyttig Lær-
dom for Fremtiden.

Endnu samme Dag forlod jeg Faderens Gaard og

skrev den hele Begivenhed i Glemmebogen.
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Fire Maaneder derefter faldt min Vej atter igen-

nem Grenaa. Jeg ankom der et Stykke ud paa Affe-

nen. Det halve af den lille By — det vil sige, den
slørste Gade — var illumineret, og da jeg stod af

Vognen, erfarede jeg, at det var Løjtnant J***, som
holdt Bryllup med Jomfru L a u r e n z a.

Af Eremitten selv fik jeg først denne Nyhed, og
glemte han ikke at gøre mig opmærksom paa, hvor-

lunde han havde sagt alt dette forud, samt at han
havde været derovre og var bleven godt trakteret.

Dette kunde jeg virkelig se, Ansigtets Rødme skinnede
igennem det hvide Skæg.

Mine Tanker faldt naturligvis paa stakkels Niel-
sen; jeg spurgte om ham, og hvorledes Pips Spaa-
domme paa ham var indtrufne?

»Hæ!« svarede Eremitten, »godt nok! en kæk Sø-

mand har jo snappet hans Kæreste fra ham, og skal

han drukne, saa har det vel endnu god Tid.«

Med disse Ord begav han sig paa Vejen til sin

Hule, nynnende en gammel Sømandsvise om en beget

Matros, som fik en rig Købmandsdatter, der havde
dødelig forelsket sig i ham.

Det mig bestemte Soveværelse vendte ud til Ga-
den, og da det var illumineret med alle de andre,

kunde jeg ikke komme i Seng før Midnat. Da nu alle

T^ys var slukkede undtagen i Gildehuset tvært over for

mig, aabnede jeg et Vindue, lænede mig paa Karmen
og lyttede til Dansemusikken, der klang saa muntert
i den mørke og stille Nat.

Som jeg atter vil kikke Vinduet og bojer mig
ud for at tage fat paa Krogen, bemærker jeg el Men-
neske, som staar et Par Favne til Siden med Bygi^en

op til Naboens Hus. Ved det Skær, som histovre fra

belyste ham, kunde jeg ret godt se, men ikke straks

kende ham. Det var Nielsen: men hvilken For-
andring var i disse fire Maaneder foregaaet med den
luigdomskraftige, glade og eli*ganle Yngling! Hans
Kindcu* \ar l>lege og indfaldne. Øjnene malle og dybl
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inrlsnnknr. Skuldrene lian^ som pan en ndma.tn'f't Ol-

ding eller en, der nys er kommen op af et lan^'varij^'t

Sygeleje. Dra/:?ten svarede til hans Udseende: en gam-
mel blaa Frakke, hvida.cjti.!:: paa Albuerne oj? de ndstaa-

ende Skulderblade, el i^ammell sort SilkekUede lost

bundet om den smalle Hals, en stovet Hat. smudsi^'e

Støvler — se! dette var alt, hvad der var blevet til-

bage af det ulykkelige unge Menneskes forrige altid

højst moderne og pæne Paaklædning. Han mærkede
mig ikke og blev endnu længe staaende ganske ube-

vægelig, stift stirrende over til Brudehuset.

Det skar mig i mit inderste Hjerte: men jeg

kunde ikke bringe noget Ord over min Tunge. Sagte

hikkede jeg Vinduet. Først mer end en Time efter at

jeg var kommen til Sengs, hørte jeg ham gaa bort

med langsomme og slæbende Fjed. Jeg kunde ikke

sove. Den lystige Strengeleg hisset i Glædens Hus —
og her den tidligt udlevede Yngling, for hvem Glæ-
den nu var bleven en fremmed Gæst: hisset Elskovs

Middagshøjde — og her dens Midnat — jeg længtes

efter Morgenen.
Ved det første svage Skær af Dagen forlod jeg

det søvnløse Leje, kastede mig i Klæderne og skyndte
mig ud i det frie.

Jeg fulgte Vejen til Havet og satte mig paa Bol-

værket ved Aaens Udløb. Solen var endnu ikke staaet

op. Luften var klar og mild. En sagte Landvind
hvislede i det lange, gule Strandgræs og formaaede
først langt ude at kruse de! blanke Vandspejl, der

bølgede langsomt op og ned og brød sig med uendelig

Susen mod den stenige Bredde. Jeg tabte mig i Be-

skuelsen af det vældige Hav, i Tanker, grænseløse som
dette, og kom først tilbage til mig selv, da Solen op-

steg som fra dets umaalelige Dyb og vakte Sjælen

af dens dunkle Drømme.
Mine Øjne faldt paa en mork Genstand, som

Aaens Vande førte ud til Havet, og som i det Skel,

hvor begge mødes, gyngede op og ned uden al komme
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videre, ret som om den første ikke vilde beholde det

og det sidste lige saa lidt modtage det. Endelig fik

det salte Vand Overmagt: Genstanden drev til Siden
og rulledes af Dønningen frem og tilbage ved Hav-
bredden. Jeg gik derhen — det var Nielsens Lig.

T Aaen tæt ovenfor færdedes nogle Fiskere. Jeg

hidkaldte dem, og vi trak Liget op paa Land. De hen-
tede et Sejl, i hvilket de bar det ind til Byen. Hvor
sælsomt og rædsomt! For kort siden var den blom-
strende Yngling en af mine Bærere i hint Galninge-

optog — nu bares han selv — kold og bleg — for

aldrig mere at opvaagne til Livet og Glæden.
Jeg sørgede for Lægehjælp; forgæves — Døden

havde sikkert Hold paa sit Bytte.

I Skumringen kørte en Arbejdsvogn det afsjælede

Legeme ud til Faderens Gaard; hult og tungt rumlede
den ned ad Gaden. Ikke saaledes var det et Par Maa-
neder tilbage, da han i sin Baldragt ved den elskedes

Side, med den unge Barm svulmende af Livslyst og
Kærlighed, rullede i Kareten den samme Vej.

Hvad der blev af den vægelsindede? Jeg har
aldrig bekymret mig om at erfare det; men hendes
Mand faldt Aaret efter i en Dyst med en engelsk Or-

logsmand.



Den prøvende«

Min Sidekammerat i Skolen, Henrik Verner,
en flittig og ædel Yngling, havde allerede i Mester-

lektien gjort sig det til en Klogskabsregel aldrig al

skænke sine Bekendte, hvad man i Ordets højere Be-

tydning kalder Venskab, førend de havde udholdt en
eller anden Prøve, han anstillede med dem. »Venskab
er en Helligdom,« sagde han, »den maa ingen uindviet

nærme sig.« Hans Maxime (Grundsætning) havde
den Følge, at han ved sin Bortgang til Akademiet ej

talte flere Venner end) mig og hans Pu.lel, Caro. Jeg

havde ofte raadet ham at tage Menneskene, som le er,

og hellere tro for vel end for ilde om dem; ogsia var

de uheldige Udfald, hans Forsøg for det meste fik, for-

enede med ubehagelige Fornemmelser for ham selv:

men han kunde alligevel ikke lade den Grille fare at

prøve Mennesker, og han stod af den Aarsag lige saa

ene i Hovedstaden, som han havde staaet i sin

Fødeby.
En Velynders Anbefaling havde skaffet ham Ad-

gang i Justitsraad Vinds Hus; han havde næppe
været der et Par Gange, førend han ved sin behage-

lige Opførsel anbefalede sig selv; han nød Familiens

Agtelse og Velvilje, og man betydede ham, at han til

enhver Tid var velkommen. Imidlertid fjernede en

Prøve, han satte disse gæstfrie Mennesker paa, ham
for bestandigt fra dem.
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Justitsraaden havde nemlig til visse Tider Aften

selskaber, der bestod af Københavns Stormænd, hvis

Gunst han søgte, eller som han troede at skylde For-

bindtligheder. Du maa se, tænkte Verner, hvordan
du bliver modtagen ved slige Lejligheder, og han gik

did. Modtagelsen var kold; han blev næyjpe bemær-
ket; ikke engang Julie, Justitsraadens Datter, til-

kastede ham et af de Blik, som allerede flere Gange
havde bragt hans Puls i den velsignede Uorden. Saa-

ledes havde dette Bekendtskab Ende.
Min Ven besad et smukt Udvortes og en særdeles

Gave til at behage; det kunde ikke mangle ham paa

Erobringer, han gjorde adskillige; men førend han
skred til det afgørende Punkt, at erklære sig, maatte

han forvisse sig om Gluttens jernfaste Troskab og

udelte Hengivenhed. Forsøgene, han anstillede, var

lige saa besynderlige som snildt udtænkte; selv Sjo-

vere blev satte i Bevægelse med søde, opdigtede El-

skovsbilletter, der forjættede den skønne Guld og

grønne Skove. Nogle af Pigerne kom efter hans Fif

og blev ham gramme; andre var for svage og faldt

igennem. Enden blev, at V e r n e r fik større og større

Mistillid til Menneskene.
Efter at have tilbragt tre Aar ved Universitetet

forlod jeg Hovedstaden og hørte i nogle Maaneder intet

fra Verner, da et Brev fra ham omsider under-

rettede mig om, at han havde opgivet Studeringerne,

var traadt i det ostindiske Kompagnis Tjeneste o^

stod rede til at afgaa med et af dets Skibe til Tranke-
bar. Han havde, som han skrev, intet, der bandt ham
til Fædrehjemmet, da begge hans Forældre var døde
og jeg, hans eneste redelige Ven, nu engang var skilt

fra ham. Hvad hans tvende Søstre, af hvilke den
ældste var ham den kæreste, angik, da havde de rig-

tignok den næste Rang i hans Hjerte efter mig; men
de var ved Forældrenes Død komne i fremmede Huse,
og han troede for det Gavns Skyld, han var i Stand
til at gøre dem, at det kunde være dem lige megef^
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hvad ciilcn lian oplioldl siij i Daninnrk ollrr paa Koro-

inandelkysten. I øvrigt drev den Lyst, han altid

havde næret til Eventyr, ham til at søge et Land, hvor
Trofasthed prøvedes ved Ild og Enken fandt en Vellyst

i at bestige Baalet ved Siden af sin Mands Lig. Til

Slutning bad han mig med afgaaende Skibe at un-

derrette ham om, hvordan jeg og hans Søstre havde
det, da han til Gengæld vilde gøre mig bekendt med
sin Forfatning.

I det lange Tidsrum, han tilbragte i den indiske

Koloni, var hans Søstre blevne gifte, den ældste, ved

Navn Ingeborg, med Kammerraad Nebel, og
den yngste, Frederikke, med B e r g 1 u f t, en
ukarakteriseret Embedsmand paa Landet. Jeg havde
faaet Levebrød og nød i en af Jyllands Afkroge en

umisundt Lykke ved en Hustrus Side, der forvandlede
Heden, jeg boede paa, til et Eden. Verner forblev

en Del Aar ugift, og jeg sluttede fra de Foræringer,

han nu og da sendte mig og Søstrene, at han maatte
være rig; thi de kunde i Sandhed kaldes kongelige.

For Resten røbede hans Breve fra Ostindien den sam-
me sære og mistroiske Tænkemaade, han havde haft

her hjemme; alle endte de sig med hans Valgsprog:

»Ærligt Venskab er en sjælden Fugl paa Jorden.«

Jeg vil anføre et af dem for Læserne; de kan deraf

lære Tonen, som med større og mindre Forandring
herskede i dem til Hobe.

»Min eneste, prøvede Ven! Modtag disse Smaa-
ting til Erindring om mig og fortryd ej paa, at jeg

besværer dig med Breve og Pakker til mine Søstre.

Jeg har forlagt deres Adresse; naar du skriver, kan
du lade mig vide, hvor de opholder sig, og om de er

flinke Koner, bedre end de fleste af deres Køn. Deres
Mænd er sagtens af det Slags, jeg har truffet overalt,

egennyttige, elskende ingen uden sig selv, krybende
indtil Ækelhed, hvor en Fordel hænger ud, men kolde

som eders Vinter mod enhver, der trænger til deres

Hjælp. I Indien er Menneskene lige saa sygelige paa
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Sjælen som i Europa: ingen af dem har holdt mine
Prøver ud. Jeg fandt mm Genbos Datter ret vakker og

havde i Sinde at ægte hende: men min Kontorist maat-
te først lege Elsker med hende, og det gik, som je^

havde ventet, det unge Menneske løb af med Bruden.

Hvor i al Verden skal jeg dog hen for at finde rede-

lige Folk? Jeg havde valgt lutter Tyende af India-

nernes foragteligste Kaste, Palisterne, fordi jeg troede,

de især vilde være mig hengivne som den, der havde
friet dem fra deres Beskæmmelse, og dog undveg en

af dem forleden Dag af ingen anden Gnmd end den,

at han skulde bære danske Bukser. Du skriver, du er

gift. Godt nok! Men har du ogsaa prøvet den, du
valgte? Er du vis paa, at en potior amicus fen kæ-
rere Ven) ej endnu kan stikke dig ud? Jeg tror, de
fleste Ægtemænd i deres Halvdel nærer en Slange ved

deres Barm. Og det skader dem min Tro ikke: de

har ærlig fortjent deres Skæbne; der sker dem ingen

Uret. Dog gør du en Undtagelse, Jørgen! jeg øn-

sker dig derfor af Hjertet, at din Lod maa være hel-

digere, endskønt jeg tvivler derpaa. For det første

staar min Hu ikke til P'ædrelandet; jeg agter endnu
i nogle Aar at prøve Menneskeracerne her: det er da
tidsnok at vende Næsen hjem!«

Af lignende Indhold var det øvrige, og jeg be-

gyndte næsten at tabe Haabet om, at min Ven nogen
Sinde vilde vinde Tillid til Menneskedyd. Imidlertid

fik jeg med næste Skib den glædelige Efterretning fra

ham, at han endelig havde fundet et Fruentimmer,
der havde holdt sig kæk i Prøvens Stund og nu var

hans elskelige Viv. Brevet bar kendelige Spor af den
Indflydelse, Forbindelsen havde paa hans Gemyt: Sti-

len var muntrere. Satiren over hans Lige sjældnere,

og kikkede den endog hist og her frem, syntes den
dog mere at være et Foster af Lune end af Grundsæt-
ning. Kort, jeg saa, at Verner var paa gode Veje,

og Svaret, jeg sendte ham, var indrettet overensstem-

mende med min glade Formodning.
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Allen Aar var forsvundiK'. Je^' havde i de lo

sidste aldeles intet hørt fra min Ven, hvem jeg, med
alle hans Bizarrerier (Særheder), inderlif^'l elskede. En
Aften, da jeg og min Kone lillige med vor ældste Dal-
ler spadserede hjem fra et Besøg i Nærheden. Iraf vi

en Mand til Hesl, som spurgte om Vej til G., Lands-
byen, jeg boede i. Jeg bad ham følge os, og han steg

af Hesten for at trække den efter sig til Byen. Efter

(*n af de almindelige Indledninger til Samtale, under
hvilken den fremmedes Øjne var stift hæftede paa mig,

spurgte han om mit Navn. Jeg havde næppe sagl

ham det, førend han udstrakte Armene og raabte:

Kom til mit Bryst, du min gamle tro Ven og Skole-

kammerat!«
»Verner!« udbrød jeg, idet jeg omfavnede ham,

> syn tes jeg ikke nok, jeg skulde kende Ørnena^sen
midt under Sydens Farveblanding? Men hvordan
kommer du her?«

»Jeg har ladet mig sætte i Land ved Fladslrand
— dengang havde Byen sit gamle Navn — »oij agler

at tilbringe Sommeren hos dig, saafremt din Hustru
intet har derimod!«

»Jeg svarer for min Marie!«
Med disse Ord pegede jeg paa min Kone, hvilken

rakte ham Haanden og sagde: »Min Mands Ven er

mig hjertelig velkommen!«
Han kastede et gennemborende Blik paa hende,

som vilde han sige: Er del og virkelig dit Alvor?

Efter al vi begge havde lakkel ham for de anse-

lige Foræringer, han havde sendt os, forestillede jeg

ham min Daller Lise, og Samlalen drejede sig nu
hen paa hans 0])hold i Oslindien.

»Jeg kan,< sagde han, »kun egenllig rose mig af

al have hafl fire lykkelige Aar i Kolonien; dem skæn-
kede en kærlig Mage mig. Med hende sironunede al

jordisk Velsignelse ind i min Bolig, jeg l)lev Bc^g

holder for el engelsk ILandelshus, vandt store* Rii4

domme og, hvad der er en nalurlig .l"olg(^ hos de xan-
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slægtede Menneskebørn, saa Yndest og Ærefrygt og
Sniiger rende hinanden omkuld for at være min Per-

son nærmest. Men Cholera morbus, en Sygdom, der

har lijemme i disse Egne, rev den uforglemmeHge fra

mig, og Velsignelsen fulgte hende i Graven, tillige

med tvende Børn, hun havde skænket mig. Jeg, som
lod til at være den sygeste af dem alle, skulde leve

for at se min Velfærd gaa til Grunde. Nu staar jeg

for dig som en fattig Mand, der blot har et Par Kas-

ser og 100 Guineer, det eneste, jeg reddede fra Skib-

bruddet. Her har du mit indiske Eventyr in nuce
(kortfattet). Jeg er nu over de fyrretyve, og kan jeg,

efter nogle Aars Ansøgning, være saa heldig at erholde

en Toldbetjening, saa har jeg Lejlighed til at skrive

Elegier over Fru Fortunas Nykker og de jordiske

Tings Forfængelighed!«
Marie og jeg bevidnede ham vor 'oprigtigste

Deltagelse og anvendte de Trøstegrunde, vi havde ved

Haanden, for at udsone ham med Skæbnen.
Da jeg vidste, at Horatius var hans Livdigter, gav

jeg ham det bekendte: Laudo manentem o. s. v., hvil-

ket for danske Læsere omtrent lyder saaledes: Jeg ro-

ser den stadige Lykke, slaar den derimod de pilsnare

Vinger i Vejret til Flugt, giver jeg Slip paa dens Ga-
ver, indhyller mig i min Dyd og tyr til den ærlige, ube-

midlede Fattigdom.
»Aa ja!« svarede han, »det er en let Sag at filo-

sofere, naar man sidder varmt inden Vægge, som den
venusinske Hofpoet; men du kender vel Per Lolles

Ordsprog: »Bedre er selver at have end Søster at

bede«?«
Af de sidste Ord sluttede jeg, at min Vens mis-

troiske Sind endnu ikke havde forladt ham.
Han erkyndigede sig dei-paa om sine Søstre og

deres Mænd, om hvilke jeg ikkun kunde give ham
ufuldstændig Efterretning, saasom de boede langt fra

mig og jeg af den Aarsag blot havde vekslet nogle

Breve med dem i Anledning al de Kommissiouec
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Verner fra Tid lil anden havde ;,'ivel nii^' til deni.

Dog vidste jeg, at Kammerraad Nebel var bleven

Kancelliraad; thi denne Titel havde han i sin sidste

Skrivelse til mig sat under sil Navn. Min Ven lo, da
jeg fortalte ham dette, og anmærkede, at det var øn-

skeligt, enhver karakteriseret Mand vilde bruge den
samme Forsigtighed; saa undgik man at saare den
noble Æresfølelse, der altid hører blandt de meget pir-

relige Væsener.
Verner tilbragte de første fire Uger, han var i

mit Hus, med at skrive og afsende Breve til Koben-
havn, alle adresserede til den Skibskaptajn, der havde
ført ham fra Ostindien. En Dag træder han ind i

mit Kammer og beretter mig, at han har i Sinde al

se til sine Søstre og først besøge Kancelliraadinden.

»Men,« føjede han til, »jeg kommer tilbage til dig,

min Jørgen! Jeg finder mig saa vel hos eder. Din
Marie er en af sit Køns ædle; tilgiv mig, om jeg

nogen Sinde har miskendt hende; det var «

»Men du har jo ikke anstillet nogen Prøve med
hende!« afbrød jeg ham med et sarkastisk Smil.

»Ikke?« var Svaret, »jeg har iagttaget hende,

skarpt, iagttaget hende ved enhver Lejlighed og un-

dertiden paa Skrømt gjort Fordringer, som mindre
sømmede sig for en Gæst, allermindst for en Stodder.

Men jeg har ikke fundet et enesle Træk i hendes god-

modige Ansigt forandret derved. »De er hjemme,
kære Verner! glem aldrig det!« Saaledes lyder del

bestandig af hendes Mund; Dag ud og Dag ind er hun
den feamme. Jeg forgætter mil Vanheld over din

Lykke, og jeg kunde ønske for sledse at bo og bygge
hos eder, I herlige Mennesker!«

»Du kan jo ytre dette Ønske for Marie og saa-

ledes stille hende paa en ny Prøve! <

»Behøves ikke. Og eders Børnl Den Lise er

min Øjesten!« Han holdt pludselig inde, som om han
fortrød, hvad han havde sagt.

>Du havde nær fortalel dig, Henrik!* sagde
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jeg, »men vær kun rolig; min Datler skal ikke faa

det ringeste at vide af de gode Tanker, du har om
hende.«

Nu kom min Kone til, og en venskabeUg Strid

opstod imellem begge med Hensyn til V e r n e r s fore-

havende Rejse, da han paastod at ville ride, og hun,

at han skulde køre for Madkurvens Skyld, hvilken

hørte under hendes Departement.
»Nej, min Veninde,« sagde han omsider, »jeg bør

ej gøre større Ulejlighed, end jeg behøver, og saa slap

er jeg dog ikke, at jeg ej kan betale de faa Skillinger,

min Fortæring kan koste undervejs!«

Jeg afgjorde Sagen til min Kones Fordel, og han
kørte bort med sin Madkurv.

»Nu er den første Søster og hendes Mand prø-

vede!« raabte han fra Vognen til mig, da han efter

fjorten Dages Forløb vendte tilbage og traf mig ved
en Plantage, jeg havde anlagt. Jeg satte mig op hos
ham, og han fortalte:

»Begge tog imod mig, som de gamle Grækere
modtog deres Guder, naar disse stundom fik det Ind-

fald at foretrække Dyresteg og Cypervin for Ambrosia
og Nektar. De stive Dukker af Børn maatte kysse den
rige, splendide Onkel paa Haanden. Søster Inge-
borg vilde selv varte mig op; ingen anden betroede

hun dertil, og Kancelliraaden paatog sig for min Skyld
mangen Tjenerskikkelse. Uden lang Passiar, jeg var

Konge i Huset, notabene i de første fem Dage. Men
saa aabenbarede jeg i al Fortrolighed min Søster, da
hun om Aftenen fulgte mig paa mit Værelse, at jeg

var kommen til Landet som en arm Sollicitant, og
lagde, som jeg plejer. Mærke til hendes Miner. Det
søde kom i øjeblikkelig Strid med det sure; hun be-

klagede min Vanskæbne i kolde, høflige, men ingen-

lunde søsterlige Udtryk og skyndte sig fra mig, det

snareste hun kunde.
Morgenen derpaa var den hele Familie forstemt:

Børnene undlod deres Morgenhilsen; Samtalen meU
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Forældreiit' \ar iMingeii o^ ulbriult, o«^' Sliicpigon lik

Ordre til al ledsage mig, da jeg begav mig til Hvile.

Jeg kunde nu have ladel del være nok og draget bort

Dagen efter; men jeg maa lilstaa, at jeg morede mig
over Forvandlingen og havde Lyst til at spille Farcen
ud lige til Enden. Jeg lod derfor, som jeg mærkede
til ingenting, og da jeg engang var ene med min Svo-
ger, ytrede jeg det Ønske for ham, at jeg maatte til-

bringe mine Dage i hans Hus eller i det mindste, til

jeg kunde faa et Levebrød. Du skulde have set Kan-
celliraadens Fjæs, hans Forlegenhed! Det var en Scene
for Hogarth. Han udspilede Øjnene, kneb Munden
sammen, trak paa Skuldrene og kom endelig frem
med en Jeremiade over de haarde Tider; det meget,

hans Børns Opdragelse kostede ham; de Udgifter, hans
Rang fordrede, da han dog ej kunde leve paa samme
Fod som simple Folk. For at slaa Hovedet paa Søm-
met betroede han mig som en Hemmelighed, at han
var i flere Tusind Dalers Gæld, den han havde haa-

bet hans ostindiske Svoger engang skulde have hjulpet

ham ud af. Ved disse Ord gjorde han en komisk-
tragisk Grimasse.

»Under disse Omstændigheder,« svarede jeg, »ser

jeg da nok, at Hr. Svoger er lovligen undskyldt, og

vil jeg af den Aarsag heller ikke falde Dem til videre

Besvær!« hvorpaa jeg lod spænde for og kørte. Jeg

havde al Grund til at tvivle om Nebels Sanddru

-

hed; enhver Ting hos ham røbede Velstand; hans

Børnetal indskrænkede sig til tre; dette Tal kunde
umuligt være byrdefuldt for en Mand med hans Ind-

komster; rigtignok gik det flot til i de første fem Dage
med Gæstebud og Lystparlier, jeg kan tænke for

den formejillig rige Onkels Skyld; men desto tarve-

ligere blev det siden, og din Kusk fortalte mig efter

Folkene, at dette var den sædvanlige Levemaade.
Hvad hans Foregivende om Gælden angik, da maatte

jeg have Vished om den Sag, inden jeg forlod Egnen.

Jeg tog ind til et Par af Kancelliraadens Nabopræ-
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sier og udspurgte dem lejlighedsvis om hans Om-
stændigheder. Den ene skyldte ham en ikke ringe

Sum, og begge forsikrede mig, at han havde Penge
indestaaende ej alene i Præsle-, men ogsaa i Herre-

og Bøndergaarde. Desuden var en betydehg Arv net-

op samme Foraar tilfalden ham efter en Broder. Saa-

ledes er jeg nu færdig med min karakteriserede Svo-

ger. Naar jeg i eders Vennekreds har taget mig
nogle Dages Erstatning for min Ydmvgelse, rejser jeg

til Søster Fikke!«
Da Rejsen til hende kunde gøres paa een Dag,

forudsat at man tog den tidlige Morgen til Hjælp,
lik Verner Tilladelse af min Kone til at betjene

sig af sin Kleppert, hvilken han med Sadel og Til-

behør havde købt i Vendsyssel og foræret mig, rned

Forbeholdenhed af at bruge den, saa længe han var

hos mig. Den var ung, 40 Daler værd imellem Brødre;
Sadelen med Skaberak og Bidsel vurderede jeg til

16 Daler. Dette var for meget at miste for en Mand,
der havde saa lidet tilovers af sin Lykkes Ruin. Jeg
vægrede mig derfor længe for at modtage Foræringen
og foreslog ham i det Sted at sælge baade Hest og
Ridetøj, da disse Penge og var værd at tage med
og min Befordring stedse stod til hans Tjeneste. Men
han vilde intet liøre derom.

»Jeg er enlig, <^ gav han bestandig til Svar, »og
kan sagtens slaa mig igennem; desuden er dette ikke
det eneste Besøg; nej jeg kommer tiere, og selv det

sande Venskab fordrer: noget for noget! <

»Naar du taler i den Tone, min Broder! maa
jeg sige dig, at de Gaver, du fra Ostindien har sendt

mig, langt overvejer, hvad jeg og mine nosren Sinde
kan byde dig; de har holdt mangen Udgift ude og
gjort, at jeg i mit tarvelige Embede nu sidder som
en uafhængig Mand. Aldrig vil jeg være i Stand til

al erstatte dig de Beviser, du har givet mig paa dit

for mig saa dyrebare Venskab!«
»Sligt kan den gøre, som har faa Venner. Naar

St. St. Blicher: Samlede Noveller V. 9
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Vennernes Tal hedder Le^Mo, hreder Venskabets sne-

ens et sangvis (Saft og Blod) sig nd i saa mange
Grene, at der bliver lidet eller intet til hver. Imid-

lertid beder jeg dig, Svendsen! lad dette være
den sidste Gang, dn taler til mig om disse Ting. Vi
er Venner, saaledes som jeg tænker mig Ordet, og
amicis omnia communia (for Venner alle Ting til

fælles).«

Han rejste og kom inderlig tilfreds tilbage. Den
yngste Søster, hvem han havde gjort mindre af end
Fru Kancelliraadinden, viste den mest uskrømtede
Glæde ved at se ham, og saavel hun som hendes
Mand var gennemstrømmet af Taknemmelighed for

alt det gode, han havde gjort dem. Den uheldige

Vending, hans Skæbne havde taget, forandrede intet

i deres Opførsel imod ham; men de blev sig selv lig

fra Begyndelsen til Enden. Han ytrede det samme
Ønske for Bergluft, som han havde ytret for N e-

b e 1, at han nemlig maatte finde et Tilflugtssted hos
ham, hvis Ulykken skulde blive ved at forfølge ham.

»Mit Hus staar dig aabent!« var Svaret, »og saa

længe Frederikke og jeg har noget, skal du ikke

mangle!«
Søsteren vilde have ham til at forblive hos dem

med det samme. Deres uei?ennvttige Kærlighed rørte

ham; han forlængede sit Ophold hos det vakre Par
og indlemmede Svogeren uden videre Betænkning i

vort Broderskab.
Under Verners sidste Fraværelse var nogle

Pakker ankomne til mig med Adresse og Brev ly-

dende paa min Ven. Aldrig saa snart var han kom-
men hjem, førend han af Pakkerne fremtog kost-

bare Tøjer til mig og min Kone samt alle Bornene.

Jeg studsede, saa paa ham og udbrod: »Men, min
Gud! hvordan hænger det sammen? Du er fattig,

Henrik! og gør os saa rige Foræringer?«
Han holdt mig for Munden. »Disse Ting,« sva-

rede han, »var dig allerede bestemte, førend jeg



131

gjorde Opbud, og mine Kreditorer respekterede dem
som din Ejendom. Du ser følgeliir, at de tilhører

dig som saadan, og du vilde i Sandhed bedrøve mig,

hvis du vægrede dig ved at modtage dem. Har du
ikke været min Kommissionær saa mange Aar uden
andet Salarium end de Ubetydeligheder, jeg har sendt

dig? Andre Kommissionærer lader sig anderledes

betale. Det er paa Tiden, jeg aføør min Gæld; paa
denne Maade vorder jeg først i Stand til som ærlig

Mand at beavnde forfra igen!«

Vi vedblev alle at gøre Modstand, og jeg erklæ-

rede hans Ræsonnement for rent Sofisteri, men intet

hjalp: vi maatte modta£?e, hvad han havde tiltænkt

os. En anden Pakke afsendte han til sin yngste Sø-

ster. Hvad der imidlertid satte mi£j i ny Forundring
ved alt dette, var, at min Datter Lise, hvem han
havde kaldt sin Øjesten, fik den simoleste Foræring
af os alle; den bestod blot af et Sjal oa Sirts til et

Par Kjoler, da derimod hendes Søstre fik baade Sia-

ler og Silketøier til manere Kioler, samt Mousseliner
m. m. Men det £?lædede mit Hjerte mere end al den
Stads, mine Pi£?ebørn fik, at se Lise forblive lige

mild og venlig baade mod vor Gæst oa hendes ynpre
Søstre. Dette lovede mw i hende en Datter, der vilde

vorde nøjsom og fri for Misundelse ved andres større

Held.

Verner forblev hos os til ud paa Efteraaret.

Jeg ledsatrede ham paa hans sidste Besøsf til hans
Svoger B e r g 1 u f t. Da vi kørte hiem, betroede han
mil?, at han ej havde handlet saa iranske ærlip't imod
mig ved at fortælle mii? sine Eventvr i Ostindien.

Han havde en Son med sin afdøde Hustru, noijle

Aar ældre end hans Giftermaal med hende oa om-
trent paa Alder med min førstefødte Datter. Denne
Søn hnvde han selv undervist oa bad mig nu at fuld-

ende Undervisnincren og dimittere ham. Han havde
for det første ladet ham taire med Kantainen til Kø-
benhavn for der at fortsætte Studeringerne, indtil

9»
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han var blevcii fuldkoinmeii bekend I med min Fa
inilie. Nu var han onciIx'n isl om, at P o v 1, saa

hed Sønnen, vilde i eidncr Henseende profilere at

at komme i mit IFus. .lei,' losede at opfylde hans Be-
^'ærini,', o^' del uni>:e Menneske kom en Maaneds Tid
efter lil os. Min Ven droLj fornojel lil Hovedstaden
o^' forsikrede mii( ved Afskeden, al han nu havde
slukket sin Lyste; Ihi han havde fundel, hvad han
ledte efter.

Jei? vil ikke Irælle Læserne med al fortælle om
Verners genlai*ne Ik^soi* oi( de Gaver, der ledsa-

gede samme, men blot berette, al da han halvfjerde

Aar efter besøi^le mii,^ med sin Son, som da var ble-

ven Student, friede han formeligen for denne til min
ældste Datter.

»Om du var mil ei^et Kød o^ Blo(i,< sagde han
lil Lise, »kunde du ej være mig kaprere. Du har
holdt gode Miner ved et slet Spil: mine Foræringer
til dig var altid sparsomt afmaalte; men jeg opdagede
aldrig en Mine i dit Aasyn eller en Tone i dine Ord,
som røbede Misfornøjelse over, al du blev lilsidesat,

lige god og venlig kom du mig i Møde. Denne Prøve
har fuldendt min Kærlighed og Højagtelse for dig,

min Datter! Modtag nu den bedste Foræring!« —
Han lagde Sønnens Haand i hendes. »Povl har
aabenbaret mig, at I to er Kærester; mine Venner
og jeg velsigner eders F^orbindelse!«

Saa overraskede Marie og jeg end blev ved

dette Optrin, kunde vi dog ej andet end med Glæde
give vort Samtykke; Ihi den unge Verner var et

baade beskedent, godmodigt og flittigt Menneske.
Saaledes havde vi la^'t at kende ham i de tvende Aar,

han havde været hos os, og den Iver, hvormed han
allerede lagde sig efter Lovkyndigheden, lovede de

bedste Udsigter. Da han var elsket af enhver her i

Huset, gjorde delte, at vi mindre la^de Mærke til

det Forhold, han og Lise stod i til hinanden, hvil-
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ket de desuden paa frygtsomme Elskeres Vis havde
søgt at holde saa hemmeligt som muligt.

Dette var ikke den eneste Overraskelse; en an-

den Opdagelse fulgte den første ved Haanden. Ver-
ners Foræringer, forenede med det særegne i hans
Karakter, havde rigtignok ladet rnig ane, at han var

rigere, end han udgav sig for; min Anelse blev nu til

Vished. Ved heldige Spekulationer og et frugalt (nøj-

somt) Liv saavel som ved Indianernes Gavmildhed,
der i høj Grad elskede ham, havde min Ven samlet sig

en Kapital, klækkelig nok til at føre et selvstændigt

Liv og tillige tilfredsstille den Trang, hans ædle Hjerte

følte til at gøre godt og, som han udtrykte sig, af-

betale et lidet paa den store Skyld, han stod i til hans
himmelske Panthaver. Han havde allerede købt en
betydelig Landejendom til sin Søn; thi i hvor meget
han endog ønskede, at denne vilde fortsætte og fuld-

ende sine Studeringer, var det dog ingenlunde hans
Hensigt, at han skulde beklæde noget Embede; nej,

han skulde blot nytte sine Kundskaber til at være
sine Medmenneskers Raadgiver, Enkers Lavværge og
de vmdertryktes Forsvar mod Vinkelskriveres og Lov-
trækkeres Edderspy. Mine to og B e r g 1 u f t s trende
Sønner holdt den gæve Ven i Skolen og ved Univer-
sitetet; han var en trofast Støtte for sin Svoger, hvil-

ken kæmpede med adskillige Uheld og vilde uden
ham have været en ødelagt Mand, ej at tale om de
mange andre, han i Løndom gavnede og glædede.

Kancelliraad N e b e 1 og hans Frue bed sig i

Fingrene, da de hørte, at Svoger Henrik havde
Grunker. De gjorde alle Haande Forsøg paa igen at

nærme sig ham; men han kunde ikke glemme deres

Opførsel mod den fattige Broder, og alle Forsøgene
blev frugtesløse. Da en Kunstner, der ej forstod at

smigre, nogle Aar efter malede Fru Ingeborgs
Portræt, blev Koloritten bleggul: saaledes havde Nid
og Ærgrelse skæmmet hendes ellers ret smukke
Ansigt.
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Til Slutning maa jeg beklage, at min Ven, midt
under lians Jieslræbelser med al gøre mig og mine
lykkelige, lik en temmelig alvorlig Dyst at udholde
med Skæbnen, hvilken truede hans Velstand med
Undergang og forvoldte hans Sind de mest hjerte-

skærende Kræ^ikelser. Han opholdt sig gerne om
Vinteren i Kobenhavn. En skøn, men yderst letfær-

dig Enke, der logerede i det af ham købte Hus og
var indviet i alle Forstillelsens Kunstgreb, havde vidst

at vinde hans Tilbøjelighed. Hvordan hun var kom-
men efter hans Grille, at prøve Mennesker, ved jeg

ikke; nok, hun kendte den, indrettede sit Forhold i

Overensstemmelse med samme og forstod at spille

sin Rolle saa vel, at de Forsøg, han anstillede med
hende, faldt alle ud til hans Tilfredshed. Han skrev
Breve under falske Navne og skikkede hende; de kom
enten ubesvarede tilbage eller og med Erklæringer,

som var højst smigrende for ham. Han fik flere til

at anstille sig som hendes Elskere; men de Personer,

han brugte, var altid hendes Bolere, og de bragte

ham altid de frydeligste Svar, kun ham elskede hun
og vilde være tro til Døden, saa hed det. Den for-

sigtige Verner gik i Fælden; han giftede sig med
D a 1 i 1 a, levede tre Aar et kummerfuldt Liv med
hende og saa sig endelig nødt til at lade sig skille

ved hende, efter at hun havde tilsat en betydelig

Del af hans Formue. Han drog harmslaaet til sin

Søn, der boede i Nærheden af B e r g 1 u f t, og fandt

omsider i denne Svogers Søster en Hustru, der endnu
blidner hans sidste Dage.

Engang da han besøgte mig, forelæste jeg ham
dette Udkast af hans Liv. Han lo og sagde: »Jeg

ved, dine Fingre har Forfatterkløe, min gode Svend-
sen! Lad min Historie indrykke i et af vore Tids-

skrifter. Muligt den kan komme en og anden til

Nytte!« Jeg har i Sinde at følge hans Opfordring,

dog med forandrede Navne.
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Jeg har fundet ovenstaaende iblandt min Onkels
efterladte Papirer.* Saa vidt jeg ved, har det ej været
overgivet til Trykken, og jeg formoder, at Aarsagen
har været min Onkels Skaansomhed med Hensyn til

Kancelliraad Nebels Familie. Men da denne Fa-
milie nu ganske er uddød, finder jeg ingen Betænke-
lighed ved at lade det træde frem for Dagens Lys.

Navnene, som staar uforandrede i Haandskriftet, har
jeg imidlertid troet burde forandres.



Letacq.

I.

Hjertenskære Ven!

Dersom det sorte Segl for Brevet har indjaget

(lig nogen Forskrækkelse, saa lad disse første Linier

igen berolige dig med Hensyn til den Familie, du
elsker. Den er endnu hel og urørt af Dødens Knokkel-
haand, og dog har han været her i Huset, den ubøn-
hørlige! og taget med sig et elskeligt Væsen, hvis Savn
vi alle føler, fra mig selv af og lige ned til det yngste

Menneske paa Gaarden, min lille treaarige F r a n-

g o i s.

Du vide da: i Gaar otte Dage ledsagede vi til

hans jordiske Hvilested vor gamle kære L e t a c q.

Det var en Begravelse, om hvilken mine Bonder
sagde, at ingen Greve kunde forlange den bedre. Og
vistnok, dersom Ligskarens Sorg kan betragtes som
Maalestokken for den hedengangnes Værd, da blev

Frangois Letacq fyrstelig begravet.

Gaardens mandlige Tyende bar hans Kiste; uden
for dem gik det kvindelige. Nærmest Liget gik Made-
moiselle P a r t o u n e a u x og lille F r a n g o i s, han
som Navne, hun som Landsmandinde var jo hans
nærmeste.

Derefter kom mine øvrige seks Børn — Par om
Par — min Kone og jeg, Forvalteren, Hovmesteren,
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Skrivere, Kammerjomfruer, Husholderske etc. etc.

samt adskillige uindbudne fra Præstens; ingen blev

hjemme paa Liljedal uden Vægteren og den gamle
sengeliggende Kirstine.

Den almindelige — jeg kunde næsten sige trivi-

elle — Skik med Blomsterstrøning anbragtes her ikke

uden rørende Betydning, det var jo Blomstergartne-
rens Børn, der fulgte deres Fader i Graven! Enhver
af Følget bar sin Krans, den mine Døtre havde bun-
det, og det saaledes, at hver Krans bestod kun af een
særskilt Blomsterart.

Jeg har været med, hvor Sarkofagen prydedes
med Kaarde, med Stjerner og Ordensbaand; men
prægtigere tyktes mig her disse Naturens simple In-

signier, disse Kærlighedens og Venskabets, Sorgens
og Trøstens, Savnets og Haabets Symboler paa Gart-

nerens Kiste.

Og ingen Krans henlagdes uden en Taare eller

dog et oprigtigt Suk; thi var der vel nogen blandt
dem alle, som ikke af den venlige L e t a c q havde
modtaget snart en Blomst, snart en h e 1 Buket, altid

ledsaget af et Nik, et Smil eller en godmodig Skæmt?
Du har vist ikke glemt ham, den gamle Kavaler,

naar han i sin Søndagsstads kom trippende med
Blomsterkurven paa Armen og uddelte Floras Gaver?
Min Mariane har højst træfTende aftegnet ham i

hans snævre, grønne, enradknappede Kjole, som al-

tid var hæ\gtet lige under det vældige Kalvekryds, i

den gule, langskødede Vest, de blaaflammede Bom-
uldsstrømper og sølvspændte Sko, og Hatten kækt
paa det ene Øre. Karle og Piger, lutter virkelige

Portrætter, slutter en Halvkreds foran ham— thi han
har Ryggen imod Haveporten for at værge sin Skat:
ellers skulde de røverske Hænder spilde ham Fornøj-
elsen af en skønsom og med vittige bon mots (Vittig-

heder) krydret Uddeling. Det Øjeblik er valgt, da han
rækker en kannpemivssig Malkepige en Solsikke saa



138

stor som en Tallerken, med de Ord: »Ma bedilt! un
bed di Boloms!«

Men jeg kommer fra Begravelsen. Da Liget var
nedsænket, afsang mine Børn følgende, af Hovme-
steren forfattede, Smaavers:

Du visnede med Løvet
Og sank i Døden hen;
Thi vil dit Støv med Støvet
Forene sig igen.

Din Blomstertid var omme
Paa denne Verdens 0;
Thi maa til Jorden komme
Du som et modent Frø.

Af Jorden est du kommen,
Til Jorden maa du gaa.

Og atter du til Dommen
Af Jorden skal opstaa.

Efter Jordpaakastelsen holdt Præsten en kort,

men meget passende og hjertelig Parentation (Lig-

tale) over de Ord: »Jeg er en fremmed og en Gæst hos
eder; giver mig en Ejendom til en Begravelse!«

Og da nu denne Ejendom af vor kære Gæst var
tagen i Besiddelse, da delte hans ydmyge Vinterhus
var lækkel med sit Grønsvær, istemtes efterstaaende

Slulningsslrofer:

Nu lader vi ham sove

I Jordens Moderfavn!
For Livels vilde Vove
Han fandt sin trygge Havn.

Sødt hvile han fra Sorgen
I dybe Nattero!

Til evigt Foraars Morgen
Skal aabne Gravens Bo.
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Hvad Mørket her omfatter,

Igen dog Lyset ser.

Det Frø fremspirer atter

For ej at visne mer.

Graven er midt Østen for Kirkens Gavl, tæt ved
Muren. Den skal indhegnes med et Jerngitter og
prydes med en Sten, som jeg lader komme fra Kø-
benhavn, og som endnu en Række af Aar skal bevare
den saliges Minde herneden, hvor dog intet for-

eviges, men alt er kun »for en Tid«.

Og hvor snart kan ikke den Tid komme, da
man paa dette Marmor vil læse:

»Frangois Letacq,
fødtpaaChateauvieuxiFrankrigl76 8,

død paa Liljedal i Danmark 182 9.

Han var et godt Menneske.«

og spørge: »Hvad monstro det var for en Letacq?
hvorledes er du kommen til at læjsge dine Ben her

i Danmark? Et godt Menneske! det er meget sagt
— det er en stor Ros, naar den er sand.«

Jo, sand er den, og du glemmes vist ikke der,

du gode Sjæl! der, hvor Monumenterne er varigere

end Marmor.
Siden denne Dag har saa vel jeg som min hele

Familie fornummet den Tomhed, som følger oven paa
en kær Vens Bortrejse, paa Adskillelsen fra et behage-
ligt Selskab: man har ingen Huen af sit Arbejde,

ingen Stadighed nogetsteds, man drives uvilkaarligen

hid og did med en Slags Uro, lig den, som en fangen
Trækfugl ytrer mod Rejsetiden.

Vel ti Gange om Dagen har vi været i hans
Kammer, beset alle hans smaa Efterladenskaber og
gaaet igen, vi har kikket lil hans Lonmieur, som nu
er gaaet i Staa, men som ingen af os har tænkt paa
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at Irække op, l)la(iel i hans sølvspændte Bonnehof^— el gammelt Arvegods i hans 1 amihe, — trukket
Gardinet bort fra hans Gar(lerol)e og trukket det for

igen, stirret paa hans tamme Slilhds, der maaske
skulde have svæltet til Dode, hvis den ikke selv hav-
de mindet os ved at drage sin tomme .l^dekop og i in-

gerbøl op og ned, og endeligen kastet et Blik til hans
lialvt henvisnede Rosentræ, som Christiane først

i Gaar sansede at vande.

Kommer vi i Haven, gaar det os ligesaadan, vi

gaar fra det ene Kvarter til det andet, fra Blomst
til Blomst, finder ikke, ved ikke, hvad vi søger — ak I

det er Gartneren, der fattes! det er den ejegode, den
ædle L e t a c q! han har forladt sine Blomster.

»De visner af Sorg og Længsel, < siger Juli e.

»Asteren ikke,« siger Mariane, »den ved,

hvor han er, den ser op til Himmelen, til de andre
Stjerner, efter ham.«

Mest bryder os vor lille F r a n q o i s med sine

mange Spørgsmaal: »Hvor er store Fran^ois?
Lille F r a n ^ o i s vil hen til ham! Er han paa Kirke-

gaarden? Er han hos Vorherre? — Det siger Mo'er
— mig vil ogsaa til Vorherre.«

Og saaledes gaar det i eet væk; den lille Sladder-

mund, tror jeg, tænker endnu mest paa sin bortfarne

Ven, som om det anede ham, at han var den, der

først skulde glemme ham.
Aldrig glemmer jeg hans Afsked med os. Det

var den samme Dag, som han dode om Natten; han
ytrede selv det Ønske at sige os det sidste Farvel.

Han var ved sin fulde, sin lyse Forstand, og dertil

i en Sindsstemning, som kun en god Sjæl beholder
i det store Øjeblik, da den flytter fra et rent og uvan-
helliget Legeme.

Da vi traadte ind i Kammeret, sad han over Ende
og ventede paa os; min ældste Søn stod ved Hoved-
gærdet og understøttede ham — det var just hans
Tur at passe den syge. Oldingens Livskræfter syn-
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tes, inden de vilde forlade Legemet, alle at have for-

enet sig i de klare, spillende Øjne; den rejsefær-

dige Sjæl havde nu kun dette ene Organ for Med-
delelsen af sine ømme Følelser, han saa vekselvis paa
os alle, smilede og nikkede.

Længst og inderligst dvælede hans Blik paa lille

F' ran g ols, hvem min Kone bar paa Armen; Bar-

net rækkede efter sin gamle Ven — min Kone lagde

Gluttens friske Læber til den døendes blege Mund
— de sidste Taarer randt over hans Kinder. Mæ-
let vendte endnu en Gang tilbage, for sidste Gang
hviskede han sit »adieu mon ami!« — hans Øjne
brast, den salige SjælVar ikke mere i Legemet.

Det har altid forekommet mig, at Alderdom var

en Tilstand, en BeskafTenhed, der alene ansfik Lege-

met. Det synes vel, som om visse Sjælskræfter taber

sig, svækkes, forældes: Hukommelsen, for Eksempel,
aftager i Hurtighed, Klarhed og Omfang, ligesom de
Sanser, ved hvis Hjælp Kundskabernes Forraad ind-

samles, vorder affældige: Skarpsindigheden sløves,

Dømmekraften slappes; dette kalder vi at gaa i

Barndom! et skønt, et ædelt Udtryk for den, der

opfatter den ri^ftige Betydning: »Oldingen bliver atter

Barn,« er det ikke det samme, som »han bliver ung
igen?« Sjælen bor i et gammelt Hus, hvorved den
kedes og ledes. Den vorder barnlig paa ny, at den
forynget kan hensættes i evig Ungdoms Stand.

Det er højst mærkeligt, at i den høje Alderdom
forsvinder Livets mellemste Periode først af Erin-

dringen; Barndomstidens Minde holder sig længst og
klarest, eller oftere, vender, efter flere Aars For-
glemmelse, i fuldkommen lyse Billeder tilbage.

Uskyldsalderen kommer igen, den forjacer, formor-
ker det med Sorg, med Anger blandede Minde om en
urolig, møjefuld Manddom for atter i yndigt, skyfrit

ufordunklet Morgenskær al fremstille Livels skønne
Vaar: »vi bliver Børn igen, før vi kan
komme ind i Himmelens Rige.
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Jeg er ikke vis paa, om du fiildelig forstaar mii,',

eller om jei( tydelii^ nok kan udlrvkke mine Tanker:
men iil Oplysnini( vil jei,^ meddele dii^' et mej^'et be-

tydnin£?sfuldt Eksempel.
Natten før vor elskelii:(e Vens Død vaaijede jeg

dens sidste Halvdel hos ham. Han havde Vxa^el et

Par Timer i dyb Søvn; pludselig vaagnede han, ud-
strakte sine Arme og hviskede ømt fortroligt:

»Suzette! her er Jonqvillen, jeg lovede dig
— kom nu og kys mig for den! din Maman bryder
sig jo slet ikke derom — kom, søde Suzette!«

Og i denne Tone vedblev han længe at fantasere

om en Kærlighed, som var fyrretyve Aar gammel, og
som han i Sundhedstilstand saare sjældent og stedse

med Rolighed ja næsten med Ligegyldighed omtalte,

og — synderligt nok — jeg hørte ham nu første Gang,
efter næsten lige saa lang Tids Forløb, tale Moders-
maalet rent og ublandet med danske Ord, dette

gascogniske Maal, som forekommer de øvrige Fran-
ske saa snurrigt, men mig saa naivt og hjerteligt.

Denne Suzette, hans inderlig elskede, hvem
han havde saa højmodicfen frasagt sig for at opfvlde

ædlere, men tungere Pligter, hun var da endnu ikke

udslettet af hans kærlige Erindring ved et Mellemrum
af fyrretyve Aar og fire Hundrede Mil! Han var nu
igen den fyrige, forelskede Yngling, der kun levede

og aandede i Kærlighed! han sværmede atter omkring
ved Dordognes Bredder, imellem Medocs Vinhaver,

bandt Kranse af Jonqviller og Jasminer for at

smykke Ungmøens glinsende Ravnehaar! han dan-

sede atter ved hendes Haand i de svale, duftende
Orangelunde, han var atter den kælne Knøs paa atten

Aar.

Saa ældes da Kærlighed aldrig!
Den kan slumre en Levealder; men den onvaai?ner

iiren Daa Gravens Rand, den vaa£?ner med Un^'^oms
Kraft i Oldingens Barm, i hans bristende Hjerte,

naar han nærmer sig Dødens skumle Porte — mon
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dette for evii^t at dø? for at følge Støvet i Graven?
for med et falsk Haab grusomt at daare den bort-

flygtende Sjæl? mon ikke meget mere for med saa

sød en Anelse at mildne dens Bortgang fra Legemet,
dens sidste Kamp mod Frygt og Smerte?

Hvor dog alt minder mig om den bortgangne
Ven! — I Morges kommer Skytten og fortæller mig,

at han for et Øjeblik siden har set den første Snepne.

»Det er Skade,« lagde han til med et kunstlet

Smil, »at Letacq ikke levede saa længe, til han
kunde taget den Jagt med — det var en Karl til

Snepperne!«
Da han satte Hovmesteren af, raabte han til

ham: »Pas nu vel paa! det var altid salig L e t a c q s

Post.«

Den gode Student er en maadelig Skytte, han
fejlede tre Snepper efter hinanden; da raabte Skytten
vranten:

»Det skulde været Letacq! tirez haut! — bous!

der laa hun!«
Ogsaa jeg skød et Par slemme Bommere.
»Det er længe siden,« brummede den gamle, »at

jeg saa naadig Herre skyde saa tidt forbi — det er,«

lagde han bandende til, »som om vi ikke kunde faa

Snepper, undtagen vi havde ham med — den Sakre-
noms Letacq!«

Men det falder mig nu først ind — ja tilfor-

ladelig! Du er vist ganske uvidende om den afdødes
Ungdomshislorie. Nu husker jeg først, at jeg under
dit sidste, alt for korte Ophold paa L i 1 j e d a 1 ikke
fik Tid og Lejlighed til at fortælle dig den. Jeg
havde næppe begyndt, før min Nabo kom, afbrød mig
og tog dig saa bort med sig.

Jeg maa altsaa opfylde dette mit hidtil forglemte
Løfte, at ikke alt, hvad jeg foran har skrevet, skal

vorde dig end mere uforklarligt, end den grevelige

Families Forhold til Gartneren allerede dengang var
dig.
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Allerl)e(lsl, je^' sender min salii,' Tanders selvegne
Haandskriil, som eller hans I)(k1 landles i hans
Gemme, forseglet og adresseret til mig. En stor Del
af Indholdet — især for saa vidt Letacq vedkom-
mer — var mig af hans mundtlige ]^\)rtællinger alle-

rede dengang bekendt, og jeg ser ingen drund til at

dølge nogen Omstændiglied for (hg, min dyrebare,
prøvede Ven! Efter Afbenyttelsen udbeder jeg mig
Manuskriptet tilbagesendt.

Gid du kunde bringe det i egen højstkære
Person!

Naar du vorder færdig med Læsningen, vil du
sikkerlig anden Gang tage dette Brev i Haanden,
billige — ja dele de Følelser, der har dikteret det.

Min hele Familie hilser dig paa det venligste —
lev vel!

II.

Den gamle Grev Liljedals Haandskrift.

Jeg var imellem ni og ti Aar, da min Fader førte

mig til det sydlige Frankrig. Jeg var bestemt til at

arve Tante H e 1 o i s e, der ejede et Gods i det for-

dums Gascogne, var Enke og uden Børn, men paa
det Vilkaar, at hun selv vilde besørge min fremtidige

Opdragelse, indtil jeg naaede mit attende Aar.

Da — saaledes var Planen lagt — skulde jeg er-

holde en Officersplads i Garden, ved hvilket Korps
hendes afdøde Mand havde staaet som Major.

Min Fader opholdt sig kun en Maaneds Tid paa

Chateauvieux for at se, hvorledes jeg vilde finde mig
i min nye Stilling, og forlod med ømme Afskedstaarer

en Søn, som han aldrig mere skulde omfavne, men
hvis Lykke han fandt sig forpligtet til paa denne
Maade at fremme, da min ældre Broder, scmi Stam-
herre, var bestemt til at arve Grevskabet.

Det varede længe, inden man formaaede at trøste
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mig over Tabet af Forældre, Søskende og Fødestavn.

Min Hjemve var saa lieftig og vedholdende, at Tante
omsider troede at maatte forbyde alle og enhver i

min Nærværelse at nævne Danmark, Liljedal og, kort

sagt, hvilket som helst Ord, der kunde minde mig om
Fødelandet.

Paa den anden Side stræbte hun af al Magt at

gøre mig det nye Hjem og alle dets Omgivelser saa

behagelige og kære som muligt; hun spadserede med
mig i Slotshaven, der var anlagt i hin stive Smag med
lige og brede Gange, den ene som den anden. Hækker
af Taks og Ligustrum, der var pyntede med udklip-

pede Pyramider, Kugler og andre Figurer baade af

livløse og levende Ting, store Runddele med Spring-

vand i Midten og Fisk i Kummen, et Vandfald en mi-
niature paa femten Trappetrin — af Tidsiede talte jeg

dem adskillige Gange — samt tillige Terrasser, hvis

Opgange forsvaredes af Træsoldater, der havde det

Fortrin fremfor de sædvanlige af Kød og Ben, at de
aldrig behøvede at afløses.

Herfra forskriver sig denne min virkelig over-

drevne og ubillige Modbydelighed for den franske

Havekunst og udelukkende Forkærlighed for den ny-

ere engelske. Jeg indser ret vel, at hin ogsaa har
sine smukke Sider, at det ej alene er Kunstens Sag
at komme Naturen til Hjælp — som, paa
Vejen sagt, ret godt ved at hjælpe sig selv — men
ogsaa at opfinde noget paa egen Haand. Hvorfor
skulde vel det krogede alene være skønt? Hvi
denne ensidige Yndest for krum m e Gange, der dog
minder om det ene Menneskes møjsommelige Frem-
slæben, det andets listige, slangeagtige Frcmsnigcn og,

kort sagt, alles Omveje for at naa et Maal, som paa
den lige Vej ligger langt nærmere? Kan ikke de
snorretle Alleer lige saa vel erindre Vandreren om
Dydens og Sandhedens afmaalte Bane? Terrasserne
om den stejle og besværlige Opgang til Ærens Tem-

St. St. Blicher- Samlede Noveller V. 10
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pel eller om den bratte o^ farlii^e Nedganij lil Laster-

nes Afgrnnd?
Men, som sagt, Trang og Længsel |)ra'g(ule i min

unge Sjæl el Indtryk, som aldrig udslettes.

Eiid mere beklager jeg, at noget lignende land!

Sted med Hensyn til den franske Digtekunst, jeg fik

samme Lede til Racine og Corneille som mangen
Skolediscipel til Horats og Ovid, og det af samme Aar-
sag. Hver Aften maatte jeg fremsige mit bestemte
Pensum, modtage Rettelser for min Tone og Udtale
og derpaa høre Tante Elses egen Deklamation saa

længe, til Ole Lukøje meldte sig og gjorde Ende paa
de æstetiske Forelæsninger.

Dog langt kedsommeligere faldt mig hendes
Prædikener over Adelskab, dets store Nytte og høje

Værd, hvilke alle sammen endte sig med Sammenlig-
ninger mellem fransk og dansk Adel, hvori den første

stedse beholdt Fortrinnet. Den højeste Grad af Tor-

turen var det for Tante saa vigtige og behagelige Stu-

dium af vor Families og hendes afdøde Mands Stam-
træer.

Alle mine Forfriskninger fra disse Arbejder be-

stod i at spille Fjerbold med Hovmesteren, der hel-

ler ikke havde stort andet at bestille, samt i at drille

Tantes Skødehund, Charite, at sige, naar hun ikke vnr

til Stede.

Omsider fornam hun dog, at jeg tog af baade i

Munterhed og Kræfter, og da hun efter sin Maade
virkelig elskede mig, fandt hun paa at give mig en

Legebroder. Det var L e t a c q.

Slotsgartnerens Søn blev saaledes forundt Adgang
til de indre Gemakker, dog under saadanne Ind-

skrænkninger, at dersom Retflementet kunde blevet

fulgt i al sin Strenghed, vilde vore Lege blevne til

en Tvang for os i Stedet for en Moro, han maatte

nemlig ikke tiltale mig anderledes end med et »Mon-
sieur le Comte!«, bukke dybt for mig, naar han kom
og gik, uden Knur fmde sig i alle mine Luner — ja
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selv i Skældsord og Slag, om saadanl skulde behage
mig, med meget mere, all under Straf af evig Forvis-

ning fra Hove.
Men saa snart vi var ene, dispenserede jeg ham

Ira denne for os begge pinlige Etikette; thi af Adels-

nykker havde jeg ingen medbragt hjemmefra, og de,

Tante vilde indpode mig, slog fejl formedelst hendes
mig saa modbydelige Metode. I hendes eller Hofsin-

dernes Nærværelse maatte jeg nødvendig forstille mig,

om jeg vilde beholde en Kammerat, der snart ved sin

Munterhed, Godmodighed og opfindsomme Aand blev

mig uundværlig; men paa vor egen Boldgade, i Haven,
i Skoven og Marken, paa Rideture, ved Fiskeri, Fugle-

fangst og saa videre, hed jeg simpelt væk »Louis«
som han »Frangois«.

For at vorde uddannet til en fuldkommen Kava-
ler lærte jeg naturligvis at danse, fægte og ride, og
paa min indstændige Begæring deltog Garlnersonnen
i alle disse adelige Øvelser, skønt Tante i Førstningen
heftig satte sig derimod. Men uagtet hendes despo-

tiske Overherredømme fik jeg efterhaanden det rigtige

Greb paa at dreje hende efter min Vilje. Det gik hende
ikke bedre end mangen en mægtig regerende Dron-
ning, der uden at vide det danser efter den endnu
mægtigere Yndlings Pibe.

Jeg vil ile forbi et Tidsrum af otte Aar, fordi det

intet indeholder, som jeg finder værd at optegne. Om
jeg derfor, efter Digteres og andre sværmeriske Sjæles

Talebrug, bør kalde denne mit Livs sorgløse og daad-
løse Periode fortrinsvis »den lyksalige«, drister jeg

mig ikke til at afgøre.

Men vist er det, min Erindring dvæler nu langt

hellere ved de paafølgende Aars Farer og Trængsler,

og kan dette vel anses som en retfærdig Naturlovs

fyldestgørende Erstatning for de stormfulde Dages
Frygt og Møje. Saaledes taler den gamle Sømand ikke

om sine heldige Sejladser, hvor Elementerne var ham
gunstige, hans Arbejde lidet og let — alt for Datiden

10*
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belia^elii^l, men enstormii^l: Stormene derimod, Havs-
nød, Skibbrud, Livsfare, disse Begivenheder slaar le-

vende, allid nærværende for hans Indbildnini^skrafl,

om disse taler han gerne med alter opblussende Ung-
doms Ild. Billedet af en skyfri Himmel, et roligt Hav,
efterlader kun svage Indtryk paa hans Hukommelse:
men dybt indpræger sig de morke af Orkanen og Lyn-
ilden sønderrevne Stormskyer, de bjerghøje, fraadende
Bølger, dem han med Mod og ved Dygtighed under-
tvang eller undflyede.

Ridende, dansende, fægtende, spøgende, fiskende

naaede jeg den Alder, da Livet begynder at vorde

Alvor; jeg manglede endnu kun Porte-épée (Sabel-

kvast) og Epauletter for at naa den Bestemmelse, min
Tante havde taget med mig; men Skæbnen havde ta-

get en anden.

Jeg næTmede mig det attende Aar paa samme Tid.

som Frankrig modnedes til hin store Krisis, der vendte

op og ned paa alle statsborgerlige Forhold, og hvis

Virkninger endnu fornemmes over den hele Verden.

Jeg anede lige saa lidet som de fleste andre, hvor-

hen Notablernes Sammenkaldelse vilde føre; jeg var

i saa Fald ikke mere fremsynet end C a 1 o n n e selv,

at Tante Else var lige saa klog som jeg, lader sig

let begribe. Vi ansaa denne Begivenhed som noget os

ganske uvedkommende: »L'état, c'est le roi,« (Kongen
er Staten), tænkte vi med Louis quatorze (L. XIV) ved
hvilken som helst Statsbegivenhed og drømte mindst
om, at Stat og Konge saa snart skulde staa adskille,

ja fjendtligt mod hinanden, at Venskabs og Kærligheds
skønne Baand saa mangelunde skulde sønderrives, de

blødeste Hjerter selv forhærdes — kort, alle Naturens
hellige Følelser for en Tid omvendes i dette politiske

Jordskælv.

Dets Udbrud bebudede sig vel — ligesom de
fysiske Jordskælv ved en vis Døsighed, en sygelig

Slaphed i Luflen, der virker nedslaaende, søvndys-

sende paa den hele animalske Natur — saaledes dette
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ved lignende Symptomer i den moralske; dog, de, som
mærker Tegnene, er mange, men de, som agter paa
dem, kun faa.

Og hvad skulde da jeg attenaarige Knøs med
Hjertet fuldt af Kærlighed bryde mig om Ministerskif-

ter, Nationalbankerotter og andre slige en forelsket

Yngling uvedkommende Smaating?
Men jeg vil gaa ordentlig frem i min Fortælling.

Allerede i nogen Tid havde Jeg bemærket en paa-

faldende Forandring hos min kære Legebroder. Snart

var han usædvanlig stille og ordknap, oa snart igen

overgiven og snaksom. Stundom kunde Fisken drage

hans Korktold under Vandet, Haren springe op lige

for hans Næse, uden at han satte en Finger i Bevæ-
gelse.

Raabte jeg i første Fald til ham: »Franco! s!

træk op!« trak han Snoren i Stykker eller rev Kro-
gen ud af Fiskens Mund, og skreg jeg i sidste Fald:

»tirez bas!« saa han op i Luften eller skød, naar Ha-
ren var saa lani?t borte, at man ikke kunde række
den med en RifTelkugle. Da dette nogle Ganije saa-

ledes var indtruffet, blev jeg ærgerlig og skændte.
Han slog paa Bøssekolben med den flade Haand

og sa£jde: »Sacré nom! (for Pokker) det er Suzet-
tes Skyld.«

»Hvad for en Suzette?« spurgte jeg.

»Møllerens Suzette!« svarede han.

»Hvad for en Møller?« spurgte jeg igen.

»Suzettes Fader!« svarede han igen.

Heraf blev jeg ikke klogere; men da jeg nu be-

sindede mig paa, at L e t a c q bestandig paa vore Jagt-

vandrim^er viste en stor Forkærlighed til Revieret om-
kring Møllen J o u i 1 1 a c, at, om vi end gik ud paa
en anden Kant, han dog omsider trak derhen, at han
da stedse havde et lille Svipærinde ind i Møllen, saa
efter dit og saa efter dat — ved at komme alt detle

i Hu kun^le jeg selv begynde, uden hans Hjælp, at ori-

entere mig.
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.leg kendte iiogel lidel lil Kærlighed, men kun
al K a c 1 n e og Tante E 1 s e. Det var allsaa den
højere Kærlighed — den i højere Slæ^nder — efter

Tantes Beskrivelse, der dog ikke svarede til Racines,
et Arrangement mellem tvende gode Huse, der satte

dem i en vis Forbindelse formedelst en Ægteskabs-
kontrakt, oprettet mellem Sønnen af det ene og Datte-

ren af det andet. Eller, betragtet fra en fornøjeligere

Side, et Drama, i hvilket Forstanden havde en Hoved-
rolle, Hjertet en Statistrolle, som altid endte dermed,
at Kavaleren med Anstand og Sirlighed knælede for

Damen, og at denne lige saa pænt rejste ham op igen,

og at begge da forklarede Ulskuerne Betydningen af

en saadan Handling, idet de sagde eller sang: »Nous
nous aimons!« (vi elsker hinanden).

Vel havde Poeten givet Vink om adskillige Li-

denskaber, der ved slig Lejlighed sattes i Bevægelse;

men jeg forstod dem ikke, hvorvel det anede mig, at

der undertiden maatte høre mere lil end at lægge den
højre Haand paa det venstre Bryst, med den venstre

løfte Kaarden i Vejret, medens man nedlod sig paa
det høire Knæ og sukkede: »Je vous adore!« (jeg til-

beder Dem).
Instinktmæssig antagende, at der ogsaa maatte

kunne gives en Slags Kærlighed i de lavere Stænder,

og nysgerrig efter at vide, hvorledes samme produ-

cerede sig, spurgte jeg F r a n q o i s, om han elskede

S u z e t t e og hun ham?
Paa Bekræftelsen af dette Spørgsmaal erklærede

jeg, at jeg vilde se, hvorledes de bar sig ad, og der-

for føli^es med ham ind i Møllen.

Frangois gjorde el højt Luftspring af Glæde
over denne min Beslutning og udbrød i en Strøm af

Lovtaler over den lille Mollerdatters Aands- og Le-

gems-Fuldkommenheder. Derpaa berettede han mig,

at der fra Forældrenes Side intet stod i Vejen for

hans Ønsker, naar han blot havde Sikkerhed for at

erholde Gartnertjenesten efter sin Fader, til hvilken
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liaii sikktTl liaabede jeg ved min store Indflydelse

hos Tante let vilde kunne iorhjælpe ham straks, uden
at jeg skulde behøve at opsætte det, til jeg selv engang
blev Herre af Gaard og Gods.

»Den maa du være saa vis paa, som om du alle-

rede havde den,« sagde jeg; »men hvorfor har du ikke

før sagt mig noget herom?«
»Sacré nom!« raabte han, »jeg har ikke selv vidst

det før; jeg vidste nok, at vi elskede hinanden; men
først i Aftes kom vi til at snakke derom og med det

samme bede de gamle om deres Minde.«

Under denne korte Samtale havde vi tilbagelagl

den lange Dal, som adskilte os fra Møllen, og nærmede
os med Stormskridt til min Stalbroders Paradis.

Mølleren og hans Kone modtog os i Døren. Den
førstes krybende, sleske Væsen gjorde straks et mod-
bydeligt Indtryk paa mig og forfejlede derfor ganske
den ikke utydelige Hensigt at indynde sig hos den til-

kommende Stamherre.
Hans evindelige: »Hr. Greve! Deres Naade! min

naadige Herre!« var stedse ledsaget af kluntede Buk
og vamle Smil, og hans hundske Væsen klædte ham
saa meget værre, som han var en stor, velvoksen og
smuk Mand, hvis regelmæssige Ansigt kunde have
tjent til Model for Alexanders eller Cæsars; en høj

Pande, en Ørnenæse, Øjne som en Løves og Bryn som
den olympiske Jupiters tydede, efter Naturens Skrift,

paa Aandsstyrke, Højmod og Herskerkraft; men Møl-
lerens Bestræbelser syntes at gaa ud paa i næsten en-

hver Henseende at gøre Moder Natur til Løgnerske;
kun Hustruens umiskendelige Fry^t for sin Ægteherre,
hendes tavse Lydighed og uforstilte Forknytteise vid-

nede, at han var Konge i sit Hus.
Endnu havde jeg ikke set Suzette, men for-

modede med Grund, at hun var i Kærestens Selskab:
thi F r a n Q o i s var straks forsvunden og havde over-

ladt min Underholdning til Fora^ldrene. Saa snarl

der blev et Ophold i den mig ligegyldige Samtale,
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spiiri^te je^' om hende. Moderen kastede el fryglsonil

og mistroisk Blik til mig; men Faderen svarede med
indsmigrende Venlighed:

»Hun er formodentlig ude i Haven eller Lunden
med sin forlovede — Deres Naades Gartner. Jeg haa-

ber allerydmygst, at han har Deres høje Tilladelse?

Jeg vil paa Øjeblikket hente hende.«

Ved disse Ord bukkede han dybt og ilede hurtig

bort, og jeg, efter et hurtigt Farvel til Konen, ligesaa.

»Naar Frangois kommer,« sagde jeg i Dø-
ren, »saa lad ham blot vide, at jeg er gaaet hjem!«

Underlig stemt, dels ved Møllerens ækle Kryberi,

dels ved en mig hidtil ganske fremmed Uro i Sindet,

begav jeg mig paa Tilbagevejen.

Tæt ved denne under en mægtig Kastanie i Lun-
den sad det lykkelige Par, Pigen lænende fortrolig det

smilende Ansigt til Ynglingens Barm — han med Bøs-

sen i den ene og hende i den anden Arm. Dybt inde

i Fremtiden fornam de ikke min Nærværelse, før jeg,

efter længe at have været Vidne til deres Lyksalighed,
traadte til og lykønskede dem.

Suzette sprang op, nejede undselig og rødmede
med Hænderne foldede i Skødet over en Blomsterkost
— sikkert en Foræring fra den galante Gartnerknøs.

Denne førte hende til mig med et Smil, som
bedre end Ord tolkede hans Hjertes Tilstand, og

udbad sig mit Samtykke, hvilket jeg atter gav ham
med inderlig Deltagelse, hvorvel jeg ikke tør nægte,

at samme jo var blandet med en vis ubehagelig Fø-
lelse. Om det var Skinsyge eller Længsel efter en
anden, ikke tilforn savnet Suzette, maa jeg lade

uafgjort, da Kærligheds Lykke var ogsaa mig nær-
mere, end jeg dengang anede, og min ubekendte alle-

rede ved min Hjemkomst befandt sig paa Chateau-
vieux: thi havde jeg da om føje Tid intet at misunde
min Ven.

Endnu inden jeg var kommen til Slottet, mødte
mig en af Tjenerne, som af» min Tante var udsendt
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for at opsøi^^e mig. Han fortalte, at tvende fremmede
Herrer var indtrufne fra Marseille, og at en tredje —
salig Majorens Broder nemlig — var ventende med
sin Datter.

Ved min Indtrædelse fandt jeg de to første i en

saa ivrig Samtale med Tante, at de ikke bemærkede
mig, før jeg alt havde gjort mig bekendt med deres

Personer og Genstanden for deres Underholdning.
Den ene, hans Navn er nu faldet mig fra, var en

aldrende Mand med et koldt og stolt Aasyn, stiv og
formelig i sit hele Væsen, og som jeg af Samtalen
erfarede, var han valgt til en Repræsentant for Adel-

standen i de til Hovedstaden indkaldte »etats géné-

raux« (Rigsstænder) — de andre titulerede ham:
»Hr. Marquis!«

Den anden, der snart derefter kom til at spille en
glimrende, for Frankrii^s Velfærd maaske alt for stak-

ket Rolle i det store Drama, saa ud til at være 12 å 16
Aar yngre; hans brede, koparrede iVnsigt oplivedes af

et Par smaa, lynende Øjne. Naar han tav og disse

skjulte sig bag de lange, sorte Øjenhaar, naar hans
smalle, blege Læber var tæt tilsluttede, ingen skulde da
have drømt om, at denne var Frankritrs Demostenes,
hvis Filippiker (tordnende Taler) snart skulde bringe
Troner og Tribuner til at skælve. Men tog han Ordet,

da blev hele dette mørke Aasvn Ild, der strømmede op-

Ivsende, henrivende, fortærende baade fra Læber og
Øjne.

Aldrig i mit Liv har jeg kendt et Menneske, hvis

Tuntre udtrykte saa klart, saa kraftitrt de Tanker, der
glimtede som Lvn paa Lvn fra Sjælen, hvis Minesnil
saa fuldkomment stemmede med, understøttede, be-

kræftede, hvad han talte. Han standsede aldrig und-
tagen der, hvor en Pause var nødvendig, hvor Til-

horerne mantle ?ives Tid til at samle Talerens Ideer og
f^lge hans hurtiire Tnnkegang. Han ledte aldrig om
Ord, ethvert sad færdigt paa hans Tungespic^s som
Pilen paa Buen beredt til at udfare i det rette Øjeblik,
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Miiulsl (Iroiiile jei^ om, al del var dun Mand,
der skulde give Revolutionen dens Retning ved i

Roldhuset at sige til HofTels Sendebud, der var ud-
skikket for at opløse Nationalforsamlingen, de evig

mindeværdige (3rd: >S i g D e r e s Her r e, a t

man ikke skal drive os herfra uden
ved Bajonetternes Magt.<

Som jeg siden hørte, havde han forgæves stræbt

efter at vorde valgt af Adelstanden og rejste nu —
saa sagde han selv — af Nysgerrighed og som blot

Tilskuer med til Paris.

»Man har — « udlod han sig tilfældigvis — >ikke

villet antage mig som Tømmermand paa dette Stats-

skib, der nu lægges paa Stabelen; velan! jeg gaar
med som Passager.«

Min Tante forestillede mig som tilkommende
Livvagtsofficer.

Marquis'en sagde mig et Par ^Artigheder, »han
haabede, at jeg vilde gøre saa vel den danske No-
blesse som min nye Stand Ære« o. s. v.

Hans Ledsager skænkede mig blot et flygtigt

Øjekast, ledsaget af et Buk og disse mærkelige Ord:
»Kunde De følge mit Raad, unge Mand! vilde De

rejse hjem og tjene Deres egen Konge, som kun hol-

der en Livvagt til sin Fornøjelse.«

»Hr. Greve!« faldt Marquis'en ind, »De giver det

unge Menneske en særdeles slet Lærdom, skal mnn
kun tjene sin Konge for Fornøjelsens Skyld?

»Lykkeligt det Land,« svarede Greven, »hvor
dette er Tilfældet; men kan De, Hr. Marquis! be-

stemt sige, hvem han her kommer til at tjene, Kongen
eller Staten?«

»Begge to vel!« svarede denne.
»Peut-etre!« (maaske) sagde Greven, »ellers« —

vedblev han, henvendende sig halvt til mig og halvt

til min Tante — »var det ikke uklogt at forblive tje-

nesteløs paa en Tid, naar man ikke rigtig ved. hvem
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mail koiiiniei til at tjene; der tabes i alt Fald intel

ved at se til, hvad denne Gæring vil frembringe —

'

»Gæring« — faldt Marquis'en lidt spodsk ind —
/Madame! De maa vide, at Grev M i r a b e a u er

synsk. — han ser Spøgelser —

«

»O ja!« afbrød denne lige saa hurtigt, »men
Spøgelser med Kød og Ben, levende Gengangere fra

Carl Stuarts Tid. Jeg er rigtignok lidt overtroisk,

Hr. Marquis!«
Marquis'en smilede og sagde: Vantro er ofte Mo-

der til Overtro.«

Mere hørte jeg ikke; thi just i dette Øjeblik ind-

Iraadte Obersten, min Tantes Svoger, med sin Datter,

og hende tilhørte fra nu af hele min Opmærksomhed.
Over hendes Øjne glemte jeg ganske Grev M i r a-

b e a u s, og hans Veltalenhed faldt rent igennem mod
de faa Ord, der nu og da faldt som kostelige Perler

fra hendes Rosenlæber eller klang, naar hun smilte,

som Harpetoner fra Mundens Perlerader.

Man havde næppe hilset hverandre, før Her-
rerne atter var midt inde i Politikken; dog førtes Sam-
talen egentlig kun mellem Marquis'en og den nys-

ankomne Oberst; thi Greven talte kun, naar han blev

opfordret til at sige sin Mening — han lod til at finde

langt større Fornøjelse i Underholdningen med
Adelaide, hvilken han lige saa mesterlig forstod

at føre, men med et Slags Veltalenhed, der ikke be-

hagede mig fuldt saa meget som hans politiske.

Kort at fortælle, jeg var i den første Time baade
forelsket og skinsyg, og begge Dele uden selv at vide

det. Min dobbelte Trøst var, at Greven næste Dag
vilde rejse og Adelaide blive.

Da Gæsterne var gangne til Hvile, vendte min
rante sig til mig med en ualmindelig fornøjet og
triumferende Mine og spurgte:

»Nu, Louis! hvorledes finder du min Niece?
Jeg tilstod, at det var en meget smuk Pige.

San meget desto bedre, min Son! sagde hun:
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»dog haaber je,^, al du ikke har været blind for

hendes Talenler? hnn er i Sandhed en fuldkommen
una, Dame, o;:> Godset L a d a u c q indbringer 100,000
Livres aarli,gen. Du forstaar m\^ doij?-

Jq^ forslod hende, men vidste intet at svare.

»Velan, min kære!« vedblev hun, »Obersten og
jeg har lagt den Plan at forene L a d a u c q med
C h a t e a u V i e u X — hvad siger du derom?«

Jeg sagde intet, men faldt hende henrykt om
Halsen; dog pludselig faldt mig en Hindring ind: »Om
hun ogsaa vil elske mig, Tante?« hviskede jeg.

»Derpaa bør man ikke tvivle,« svarede hiui:

»men for Resten maa jeg erindre dig om at konver-
sere hende, lidt bedre, end du gjorde i Aften. Du
maa vise hende, at du har Levemaade, Forstand og
Vittighed. Se dig i Spejl paa Greven! det er en
Kavaler, som han bør være, han lod hende ikke et

Øjebliks Ro, men attakerede hende uafladelig med
sine Galanterier, det ene finere end det andet — saa-

ledes skal det være! Nu god Nat, min kære Neveu!
Jeg venter alt af din gode Konduite.«

Hvad den gode Tante H e 1 o i s e ventede, ind-

traf virkelig, men langlfra ikke ved de anbefalede
Midler. Min Konduite behagede hverken hende eller

Obersten, ej heller — hvad der var det allerværste
— den skønne Adelaide; thi hele Konversationen
bestod fra min Side af blot i Sukke, frvijtsomme
Øjekast og usammenhængende Ord, og mit Galan-

teri steg ikke højere end til stumme ØovartniniJer og
en slavisk Opmærksomhed paa ethvert af hendes
Vink.

Med alt dette erhvervede ieg m'm ikke saa meget
som et Smil; et koldt »jeg takker Dem!« »gør Dem
ingen Ulejlighed«, — deri bestod hele min Lon.

Tantes Irettesættelse for denne min kejtede Op-
førsel og hendes lange Lektioner i Elskekunsten gjorde

mig kun endnu mere forknvttet. At Oberstens For-

maninger til sin genstridige Datter var lige saa frug-
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iesløse, berettede hun mig ogsaa og skrev uden videre

denne Genstridighed paa min Regning. Men Knu-
den stak just deri, det erfarede jeg siden, at Papa
allerede havde valgt uden at adspørge sin lille Dat-

ters Tilbøjelighed — Hjertet lider ingen Tvang og
bortvender sig endog ofte med sin Tili)øjelighed fra

den Genstand, som paanødes det.

Jeg brændte, som det hedder; men Adelaide,
som i Førstningen var blot ligegyldig, blev omsider —
saa syntes det, iskold. Dog haabede jeg stedse og be-

sluttede derfor, ansporet af begge de gamle, at

gøre et afgørende Skridt, jeg skrev en Kærligheds-
erklæring.

Under dette Arbejde blev jeg overrasket af Tante.

Hun forlangte at se mit Svendestykke — smilede —
kasserede det og dikterede mig selv et andet Frier-

brev, med hvilket jeg var endnu langt mindre til-

freds end hun med mit. Dog lod jeg hende raade;

men Udfaldet blev og derefter: Adelaide gav mig
det tilbage med den knibske Erklæring, »at hun ikke
havde nogen Smag for Poesi.«

Nu blev jeg — ikke fortvivlet — men trodsig paa
min Side. Jeg tog Sagen paa en ganske modsat
Maade, eller bedre, jeg tog mig slet ikke af Sagen;
thi jeg havde opgivet Haabet om Adelaides Gen-
kærlighed, og min Stolthed oprørtes dels ved Tanken
om min frugtløse Trældomsstand, dels ved Forestil-

lingen om det uværdige i at tiltigge eller ved Hjælp
af den faderlige Myndighed at tiltvinge sig en Kone.
Jeg rettede atter min krumme Nakke og antog en
Mands Holdning, min Opførsel mod hende blev høflig-

kold. Jeg var ikke oftere eller længer i hendes Sel-

skab, end Husets Skikke udfordrede det, den øvrige

Tid tilbragte jeg paa mit Værelse.

Hvad jeg bestilte der? Intet, med Sandhed at

sige; thi vel læste jeg flittig i krigsvidenskabelige
Skrifter; men naar jeg holdt op, vidste jeg som oftest

ikke selv, hvad jeg havde læst. Mine Øjne fulgte Li-
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nierne, men mine Tankerl mine Tanker fulgte mod
min Vilje og faste Beslutning en stedse undvigende
Genstand, og hvor tidl jeg end kaldte dem tilhage

Ira det l'ruglesløse, uchnaltende Løh, Ibrmaaede jeg

dog ikke at holde dem stadig et Kvarter til Ende i

Krigsgudens Tjeneste.

Saa misligt ser det ud med Menneskets højtpriste

frie V i 1 j e; ej engang vore oprørske Tanker for-

maar den at hetvinge, naar disse vorder Overløbere
og giver sig i Tjeneste hos en anden, en ufri Vilje,

naar de — skønt modstræbende, ja hadende, forag-

tende det uværdige Aag — vorder en bedre eller slet-

tere Lidenskabs Trælle! Hvor ofte kastede jeg harm-
fuld Vauban (en fransk Officer) til Side og greb fat

paa Harpen — ak! ogsaa den var Forræder; den for-

førte mine uskyldige Fingre; naar jeg vilde, de

skulde spille en March, blev det et Hyrdestykke ai

Stella; naar jeg vilde synge:

»Il faut done rompre ces chaines indignes<

(Det bør da at bryde disse skændige Lænker.)

begyndte de rebelske Fingre at præludere til

^»Tu le veux done! o peine extr^me:

Il faut obéir malgré moi.«

(Du vil det da, o Harm og Smerte!

Imod min Vil j e jeg 1 y de m a a.

)

Vred rev jeg da i Strengene og tvang dem til at

tone den første, men se! naar Fingrene var bragte

til Lydighed, revolterte Munden og sang — ret som
for at spotte mig:

»Souvent l'amour nous prouve son em|)ire

Et malgré nous il enchaine nos sens.

(Tidt maa vi føle Elskovs Herredom,
Den mod vor Vilje og uden Hinder
Vort hele Væsen lænkebinder.)
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En fransk Filosof siger, al f3aa(Je Dyder og La-
sler udspringer af en fælles Kilde, som hedder Egen-
kærlighed.

Jeg har ofte ønsket, at han havde Uret; men jeg

kan ikke bevise det. Tværtimod, naar jeg ret over-

vejer det, hvad er vel Kærlighed til en anden uden
umiddelbar Kærlighed til sig selv? Drift til at lyksalig-

gøre sig selv ved en andens Besiddelse? Og hvad skal

vi sige om Venskab? Er ikke dets nødvendige Betin-

gelse gensidig intellektuel Nydelse —- Epikuræisme i

en højere Potens? Vel sandt, L e t a c q s Venskab mod
mig har siden vist sig saa opofrende, saa uegennyt-
ligt som nogen menneskelig Dyd er i Stand til, og
(log — nej! jeg vil ikke gaa videre i denne golde,

I røstiøse Filosofi! hvi skulde vi berøve Dyden dens
eneste Værd?

Om endog hin Maxime kunde være uomstødelig
Regel, ingen Regel alligevel uden Undtagelse — den
æ-dle L e t a c q er en Undtagelse — jeg ikke, med
Ydmygelse bekender jeg dette, i to hele Maaneder
havde jeg over min egen Ulykke glemt hans Lykke
og mine Løfter.

Jeg sad en Dag fordybet i de Tanker, jeg vilde

undfly, hildet i det Garn, jeg ikke havde Kraft til

at sønderrive, da vakte et dybt Suk mig af mine
Drømme, jeg saa op. L e t a c q stod foran mig med
korslagte Arme, han stirrede bekymret paa mig, hans
Øjne svømmede i Taarer.

»Ha!« raabte jeg, »Frangois? Er det dig?

Hvorledes gaar det? Er der noget fejlt med S u-

z e 1 1 e?«
»Ikke med Suzette, svarede han, »ikke hel-

ler med mig, men — med Dem selv, kære Greve!
De kommer aldrig i Skoven, aldrig i Haven. Snep-
pen er kommen og rejst igen, og De sidder bestan-

dig indmuret her — det er ikke, som det skulde
være — tør F r a n g o i s spørge Dem om Aaisagen
til Deres Kummer?«
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Jeg sprang op og omfavnede ham, mil sammen-
pressede Hjerte fik Luft, jeg udtømte mine Sorger i

hans trofaste Barm, jeg aabenbarede ham min ensi-

dige, magre KærHgliedshistorie. Jeg græd, han —
lo, dansede omkring i Værelset, gned Hænderne og
raabte:

»Gud være lovet! det er ypperligt! det er herligt!«

»Menneske!« sagde jeg forbavset og harmfuld,
»og derover glæder du dig?«

»Ja, af mit inderste Hjerte!« svarede han, »min
hele Sorg har været den, at De ikke kunde lide Frø-
kenen; men nu bliver alting godt; hun elsker Dem
lige saa heftigt som De hende!«

Et dybt Suk fra mit mistrøstige Hjerte var Svaret.

»Jeg ved det,« vedblev han, »jeg har set det, jeg

forstaar mig paa sligt. Endnu denne Morgen belu-

rede jeg hende i Haven; hun stod dernede i Lyst-

huset og plukkede Blade i Stykker, bøjede Grenene
til Side og kikkede herop til Deres Vindue, og alt

dertil sukkede hun og tørrede Taarerne af sine Øjne.«

Vantro rystede jeg med Hovedet og sagde:

»Du tager fejl, F r a n g o i s! det kan gerne være,

hun elsker, men ikke mig — en anden — Grev M i-

rabeau maaske, eller Gud ved hvem.«
Han blev halvt ærgerlig: »Jeg sætter min Dob-

beltløber mod en Nøglebøsse, det er Dem, hun elsker

— hør engang! vil De blot gøre et eneste Forsøg?«
»Jeg har gjort alt for mange,« svarede jeg, »jeg

fornedrer mig ikke oftere —

«

»Nej, nej! ikke saa!« afbrød han mig; »De skal

blot sætte hende paa en uventet Prøve: i Morgen
kommer De paaklædt ned i Frokostværelset i Rejse-

klæder og med et Brev i Haanden, som er kommet
med Ilbud fra Paris, jeg holder med to opsadlede
og oppakkede Heste uden for Døren. De siger, at

Generalen derinde, hvad det er, han hedder, skriver

Dem til, at den belovede Officersplads er bleven ledig,

skal besættes straks — intet Øjeblik er at spilde —
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De maa bort over Hals og Hoved — og læg saa

Mærke til, hvad Virkning det har paa hende, om hun
ikke vil blive saa bleg som en Lilje eller give et Skrig

fra sig eller besvime —

«

»Men,« indvendte jeg, allerede noget opmuntret
ved hans Sikkerhed — »om nu intet af dette sker,

om hun bliver sig selv lig, hvad saa?«
»Ja, saa, < siger han, »saa — rejser De alligevel,

eller vilde De blive her og græmme Dem til Døde for

en Pige, som foragtede Deres Kærlighed? Men den
Frygt er overflødig — De skal nok se!«

Han vedblev endnu saa længe og heftigt at ægge
mig til denne Teaterstreg, at jeg samtykkede.

Hvi skulde jeg vidtløftigt udmale denne korte

Scene, hvoraf jeg ej engang tydelig mindes mere,
end at jeg først blev omfavnet af Adelaide, der-

paa af Obersten og endelig af Tante, som efter L e-

I a c q s Raad var gjort til Medviderske i Planen. Men
næppe tror jeg, at nogen af os fire var lykkeligere

end L e t a c q — i det mindste var han den, som i

Lykken følte sig stoltest. Han var jo Forfatter til

Idyllen.

Nu følger en Periode i mit Liv, om hvilken jeg

kan fatte mig kortelig saaledes: »o, søde F o r 1 o-

V e 1 s e s s t a n d!«

Det var hint Havblik, jeg forhen har berørt, eller

for at bruge en mindre fattig Lignelse hin Morgen-
dekoration til Livets Skuespil, der kan kendemærkes
poetice et eleganter med:

Foraarsluft, Rosenduft.
Blomstervang, Fuglesang —

eller prosaisk og geografisk rigtig ved følgende Træk:
klar Himmel — grøn Jord — i Baggrunden Dor-

dogne med sine Vinbjerge — i Forgrunden til højre
Slottet Chateauvieux halvt skjult af mægtige Træer,
allerforrest en fransk Have i Le Notres Stil, og ved

St. St. Blicher :~Samledc"JNovcller V. 11



162

et Sprin£?van(l i s«imme Grev L i 1 j c d a 1 o^ Fro]<(»n

Adelaide Arm i Arm oii, lyttende meci symnatetisk
Henrykkelse til en Natteri/al, som ikke ses, men fnre-

stilles synirende i Busken til venstre, lii^eledes i For-
tfrnnden, Mollen Jonillac dybt nede i en romantisk
Dal, off ved Bækken, som driver Molleværket, L e-

t a c cf o£? hans S n z e 1 1 e, sysselsatte paa samme
Maade som Parret til højre —

«

Ak! hvorfor er åoa, en Kopi variirere end Origi-

nalen? Lærredet beholder i Aarhimdreder de indpræ-
gede Genstande, bevarer Himmelens Renhed, Træ-
ernes friske grønne. Figurernes Ungdommelighed;
men den naturlige Himmel overdrages med Skver,

de levende Træer visner, de virkelige Mennesker for-

andres, ældes.

Nu ligger Chateauvieux i Grus, Træerne er borte.

Kilden, som tilforn udsprudlede af Løvens Mund, sni-

ger sig sukkende hen under Siv og vilde Brombær-
ranker; kun Møllen staar der endnu dvbt i sin løn-

lige Dal, beskyttet af de vældige Banker. Men hvor
er de elskende, som vandrede paa disse yndige Ste-

der i sorgløs Trvi?hed, i skuffende Drømme om et

paradisisk Hyrdeliv? Een kun er tilbade af dem alle

fire og begræder fjernt herfra i det kolde Norden
sin henfarne Ungdoms bedste Frvd.

En Vinter — her i Danmark en lanir o^ dyb
Søvn, hist i Syden kun et let Blund — en Vinter, et

Foraar, en Sommer i?led forbi, og den Tid nærmede
sig, da et dobbelt Bryllup skulde holdes — et paa
Slottet og et i Møllen.

Efter min Kærestes indstændige Begæring og min
egen Tilbøjelighed, som nu havde taget en anden Ret-

ning, opgav jeg gerne den militære Bane og fik heri

Medhold ej alene af Tante Else, men og af den
gamle Kriger, min Adelaides Fader: thi hvad der

imidlertid foregik i Paris, havde ganske stemt ham
for et fiernt og ubemærket Orihold lan^t borte fra

den urolige Hovedstad. De Efterretninger, vi fik,



16S

lød stedse mere og mere uventede oi? forbavsende. De
hist forsamlede Stænder førte et Sproi?, som inj?en

æi?te Adelsmand ri£?ti£? forstod, og end mere ubegri-

belii^e var de voldsomme oa, som det svntes, dum-
dristige Skridt, de giorde til Indskrænkning i den
verdslige og gejstlige Magt.

Snart hørte vi nu, at den tredje Stand — Bor-

gerne — med hvem dog ikke saa faa af de høiere
havde forenet sig, trodsede Kongen selv, oa det under
Anførsel af M i r a b e a u, hvem min tilkommende
Svigerfader da erklærede for en Overløber og For-

ræder. Vi mindedes nu denne frv^telige Mands pro-

fetiske Ord, og da jeg virkelig ikke var vis paa at

komme til at tjene Konijen, men maaske en Bande
af Revolutionsmænd, syntes det io klogest her at bie,

til Stormen lagde sig; thi at den skulde vorde saa

langvarig og naa det afsides liggende Chateauvieux,
dette var endnu ikke faldet os ind.

Thi blev da Forberedelserne til Adelaides
og min Bryllupshøjtid giorte i al Rolighed, og saa

nær kom vi, at Dagen allerede berammedes.
L e t a c q havde efter sin Fader faaet den me-

get fordelagtitre Gartnertieneste; den gaml^ var flvt-

tet til sin ældste gifte Datter, der boede i gode Vil-

kaar ikke langt fra Chateauvieux, for blandt sine

fremvoksende Børnebørn at tilbringe sine sidste

Dage, der ikke forventedes at ville vorde ret mange,
saasom han havde la£?t de halvfjerdsindstvve tilbage

og desuden var svagelig af Helbred. Sønnen kedede
sig følgeliiren ved Ensomheden i sin Fødebolitr og
læn£ftes inderlig efter at indføre Suzette som Kone
i samme.

Det var just ottende Davren for Brylluppet skulde
være, at jeg paa min Vens Anmodning var i?aaet hen
for at tage hans nve Smaaindretnini?er o^r Udpvntnin-
ger i Øjesyn. Jeg traf ham midt inde i Levkojfloren,
hvor han stod med foldede Hænder og hartad be-
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(Irnvelif^l Aasyn, (lirjcndi' ^i;-; (il ailf Sidn. lian saa

(\j cn^'aii^^ paa niii^, idel han sa^'ck*:

Det er vistnok, vai del ikke lor Deres o«; i'ro-

kenens Skyld — o;^' saa en til - da skulde disse

velsi^'nede Smaastakler ikke saa uharnih jerlii^UMi bort-

rives midt i deres favreste Uni^doni. Men hvad skal

vi sige, til saadan en Grevinde og saadan en Gartner-
inde kan det bedste ikke være for godt.

Her løftede han de foldede Hænder op for sil

smilende Ansigt, gned dem hurtigt og sprang over
Bedene ud til mig i Gangen. Og nu begyndte han
omstændelig at beskrive alle de mange forskellige Be-

kransninger og Blomsterdekorationer, som for at lor

skønne Festen og fryde dens Dronninger vilde have
et Nederlag blandt hans Yndlinger til Følge.

Jeg trøstede ham med, at disse var saa mange,
at en lille Udtynding næ^ppe vilde kunne mærkes.

»Ikke mærkes ?< raabte han, »kan ingen anden
mærke det, saa kan dog jeg, jeg kender hver en

Blomst her i Haven. Men vil De ellers blot be-

tænke!« —- her regnede han paa Fingrene — >hele

Kapellet heroppe, hele Riddersalen, hele Vejen fra

Kapellet til Riddersalen, og saa Kirken i Jouillac, og
saa Møllerens Stadsestue i Jouillae. og saa eet Va^relse

til i Jouillac —

«

»Er det Brylluppet, her tales om, faldt en Stem-
me ind, »saa skal du ikke for tidlig plukke dine

Blomster af! der kunde imidlertid blive andet at tage

Vare.

«

Del var Svigerfaderen, der saaledes liltalte

L e t a c q.

I de senere Tider havde denne Mands Sprog og
Væsen forandret sig meget til det bedre. Alt som
den revolutionære Aand udbredte sig, rettedes hans
Ryg og Nakke, ved enhver nv Sejr, Tredjestanden
vandt over de to første, syntes han at blive en

Tomme højere, hans Mæle dybere, hans Sprog
djærvere.
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lilforii hed jeg stedse min naadige Hr. Greve!«;

delle blev i'ørsl forkortet til >min Hr. Greve!«, der-

(»fter simplificeret til et skødesløst »min Herre! s men
i Dag til et blot >De«.

>De tillader,« sagde han til mig i en Tone, der

lød na^sten befalende, al jeg taler et Par Ord un-

der fire Øjne med min Svigersøn!

<

»Meget gerne!« svarede jeg og lod dem alene med
hinanden, ikke uden Bekymring over Møllerens Ad-
færd; thi han var virkelig et politisk Termometer,
hvis Stigen eller Falden nøjagtigen angav Revolutio-

nens Frem- eller Tilbagegang.
At dette levende Vejrglas nu viste paa Bastillens

Erobring, erfarede jeg snart.

Et Par Timer derefter opsøgte L e t a c q mig
»Kære Greve!« sagde han mørk og nedslagen, »vi er

komne til at leve i forunderlige Tider; behag at læse

dette Brev.«

Brevet, som jeg for sin daværende synderlige Ny-
lieds Skyld har gemt, lød saalunde:

»Borger des M o u 1 i n s!

Despotismens Grundstøtte er falden; Kvinder og
Børn har knust Capets (Kongens) Lejesvende og jæv-

net Bastillen med Jorden. Men det bliver ikke der-

ved. Broder Robert! Snart skal den blodrøde Fri-

hedshue vaje over hele Frankrig. Min Ven M i r a-

beau arbejder paa et stort Værk: Adel og Gejstlig-

hed skal afskaffes. Du maa hverken betale Tiende
eller Landskyld eller nogen anden Afgift. Sligt vil

snart ophøre af sig selv.

Mer endnu: min Ven M a r a t har forsikret mig,
Hl inden tre Maaneder skal alle Overtroens Templer
— jeg mener Kirkerne - og alle Røverreder — jeg

mener de adelige Slotte — forsvinde af hele Riget.

Jeg sender dig hermed den guddommelige M a r a t s

Folkeblade, studer dem og gør dig værdig til at nyde
den himmelske Frihed! Jeg sender dig tillige en
Dolk, som er Mage til en. jeg gjorde til rain Ven
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Robespierre ~ brug den vel, naar Tiden kom-
mer! I Gaar blev jeg indført i Klubben at min \'en

Hertugen al' Orleans — bele 15retonnerkhii)ben

omlavner dig som des M o u 1 i n s Broder.
Endnu eet, inden otte Dage sker store Ting! Fol-

ket skal opstaa i Masse, det skal væbne sig med
Hævnens Dommersværd, derfor indlad dig ikke i

nogen Forretning af Betydenbed; men oppebi først

den store Eksplosion! Din trofaste I^rocler C h a r-

1 e s des M o u 1 i n s.

Hilsen og Venskab!'

»Hvad er dette?« spurgte jeg i bøjes te Forun-
dring, »og — Charles des M o u 1 i n s — en Ven
af M i r a b e a u — en Ven af M a r a t — en Ven af

Robespierre — en Ven af Hertugen af O r 1 e-

ans — bvem er det?«

»Min Svigerfaders Broder,« svarede ban, »Klejn-

smed i Faubourg St. Antoine.«
" »Klejnsmed des M o u 1 i n s og Hertugen af O r-

leans!« gentog jeg med Hovedrysten, »enten er

Smeden gal, eller Hertugen.«
»Hele Paris er gal, kære Greve!« sagde L e-

tacq; »men det er en Galskab, der smitter, for Møl-
leren ber er nu nær ved at være balvgal; ban vil

bverken betale Hendes Naade Landgilden af Møllen,

ej heller Klosteret sin Tiende — jeg frygter, der fore-

staar os skrækkelige Begivenheder. Der bliver for

det første intet af mit Bryllup; thi vi kan ikke vorde
viede, før Tienden er betalt. Dog, det er næppe det

værste —

«

Her blev han afbrudt ved Oberstens Komme.
»Kære Søn!« begyndte den vakre Krigsmand,

»hvor nødig jeg end vilde udsætte din Lykke endnu
længer, kan dog dette Brev, som jeg haaber, over-

tyde dig om, at min Nærværelse paa L a d a u c q
for det første ikke er overflødig. Heller ikke her

tør I imidlertid falde i S©vn: thi hvad der truer os,
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skal virkelig allerede have ramt flere Godsejere i

Bretagne.«

laet jeg modtog Oberstens Brev, rakte jeg ham
til Gengæld Klejnsmedens, efter at L e t a c q paa
mit spørgende øjekast havde forsikret, at Mølleren
havde givet ham det netop i den Hensigt, at han
skulde gøre det ret bekendt.

Da jeg har anført det ene, vil jeg ej heller ude-

lade det andet; begge kan dog bidrage til at betegne

et Moment i denne uhyre Statsomvæltning, hvis

Kæmpegang ilede med Stormens Fart saa langt forud
for alle Beregninger, Forestillinger og Formodninger.
Her følger det:

»Meget kære Fætterl

Du kender af Historien de fysiske Revolutio-

ners moralske Virkninger. Af Petrarks og Boccacios
Beskrivelser over Pesten ser vi, hvorledes denne grue-

lige Landeplage opløser alle naturlige og borgerlige

Forbindelser, blander, forvirrer de Forhold, som
gamle Vedtægter, Sæder og Love har oprettet og
hævdet. Alle Forretninger gaar i Staa, Standsforskel

ophører. Orden forsvinder; det veldannede og i

mange afsondrede, skønt paa hverandre indvirkende,

Samfund afdelte Statslegeme taber sin Ligevægt, alt

kastes tilbage i hin oprindelige Naturstand, hvor
hver Mands Vilje er hver Mands Lov. Jordskælv,
Ildebrand, Oversvømmelser, Hungersnød fremviser i

mindre eller større Grad de samme demoraliserende
Virkninger.

Men uden nogen af de her opregnede Aarsager
befinder Frankrig sig i en lignende Tilstand — jeg

siger Frankrig; thi Sygdom i Hovedet, jeg mener Ho-
vedstaden, vil snart føles i alle Legemets Dele. Hvilket

politisk Kaos er dog ikke dette! Adelsmænd, Præster,

Soldater, Borgere har sprængt de Skranker, som hid-

til afsondrede disse forskellige Stænder, og løber

blindt imellem hverandre som paa en Maskerade;
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men ingen ved, hvo eller InacJ der slyrer denne plum-
rede Masse, lloirel vakler, svæver raadvildl hid og
did, vilde holde sig lil en enkelt Sland, men ved ikke,

hvor den er at finde.

Kongen mærker, at han glider, men ser ikke,

livor han skal linde Fodtæste. Dronningen og de
ileste Prinser af Blodet søger at samle omkring sig

Kærnen at Adelen og den højere Gejstlighed; men der

er intet Sammenhæng! Den, de i Dag tror at have
vunden, farer i Morgen excentrisk ud af den snævre
Cirkel. Nationalforsamlingen river uafladelig ned,

men bygger kun lidt op igen.

M i r a b e a u, den eneste maaske, som var i

Stand til at finde Ledetraaden i denne Labyrint,

stræber forgæves at forene de stridige Partier: HofTet

tror ikke ham, og han tror ikke sine Kolleger. Hvad
skal dog Enden vorde paa denne uendelige Forvir-

ring? Udsigterne er, egentlig talt, bælgmørke.
Dersom du i dette Øjeblik var herinde, min

Fætter! Du vilde ikke kunne genkende Paris, Pa-

ris! — den gode 'Tones, den fine Levemaades Ho-
vedstad. Marquis'en gaar Arm i Arm med sin Skræd-
der, begge ligedan klædte i aabentstaaende Kjoler

og side Matrosbukser. Hertugen af Orleans er dus
med sin Skomager; en tysk Prins, der var kommen
herhid for at studere Hofetiketten, sidder i Breton-

nerklubben paa Bænk med en Slagter, der ligefrem

kalder ham »Charles Hesse«. Og en anden halvgal

Tysker, en Baron C 1 o o t s, der kalder sig selv

»Anacharsis« og »Menneskekønnets Talsmand«, la-

der sig midt paa Gaden omfavne af Fiskerkærlin-

gerne. Disse indfinder sig til Kur hos Dronningen,
tiltaler hende »min gode Antoinette!«, holder hende
moralske Forelæsninger, og kysser Dauphin. Kort
sagt: hele Paris staar paa Hovedet.

Dog, du maa være vis paa, der er enkelte, som
staar paa Benene og bruger Hovedet. Gigantiske
Planer udruges i Løndom og sættes i Udførelse lige
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saa varme, som de kommer Ira Hjernen. Den omtalte

KJub er et al Værkstederne, og det er et her lor nylig

udruget Anslag, som egentlig foranlediger denne min
venskabeligt advarende Skrivelse.

N o a i 1 1 e — tænk dig engang — N o a i 1 1 e

vil med det allerførste i Nationaltorsamlingen fore-

slaa alle Feudalrettigheders Ophævelse og Tiendens
Afskaffelse! Se dig for i Tide, at dine Bønder, naar
de hører, at de er blevne »frie Borgere«, ikke sætter

dit gode gamle Ladaucq paa den anden Ende. Ar-

ranger dig i Forvejen med dem, og gør som alle de
klogere og moderate — giv efter for Stormen, saa
længe eller saa kort den varer! Og vent med mig
blidere og roligere Tider!

Din A c h. M e r a n c o u r t.«

»Efterskrift. Jeg havde nær glemt at for-

tælle dig — saaledes opsluger den ene Begivenhed
den anden — at Bastillen den 14de dennes af Pøbe-
len er stormet, indtagen og nedreven, og, hvad der
er det sørgeligste, den gamle, brave D e 1 a u n a y,

hvem du sikkerlig har kendt, blev myrdet paa den
mest barbariske Maade. Kongen, Nationalforsam-
lingen, alle Autoriteterne, om der er nogen, var ør-

kesløse Tilskuere ved denne Begivenhed. Kongen
sagde blot: »Det er jo en Revolte«; men Hertugen af

Liancourt sagde rigtigere: »Sire! det er en Revo-
lution!««

Dette Brev var for mig en Kommentar over det

første og gav mig endnu en sikrere Nøgle til den
mig forhen saa uforklarlige Forandring i Møllerens
Adfærd. Jeg anede allerede, at vi ogsaa paa Chateau-
vieux vilde fornemme Stødene af hint vulkanske
Udbrud.

Forinden Obersten rejste, bivaanede han først

hos Tante et Kabinetsraad, i hvilket jeg ogsaa havde
Sæde: men desværre blev Resultatet ikke ganske saa-

dant som han og jeg ønskede.
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Don gamle Dame var, som de flesle andre Kvin-
der, i elliverl vanskeligst o;^ ualmindelij^l Tiliælde,

der udfordrer raske Beslulninger og Opotrelser, tem-
melig paastaaende og ueftergivende. Naturligvis var
henues lilik ind i Tingenes nærværende Stilling dun-
kell, ensidigt og indskrænket og Forkærligheden til

den hidlil vante Forfatning saa stor, at hun ej var
at formaa til saadanne Indrømmelser og Afstaaelser

af nogle virkelig strenge Rettigheder, som kunde er-

hverve hende hendes livegnes Velvilje og bevare hen-
de de øvrige.

Hun vilde intet bortgive og mistede derfor alt.

Det eneste, vi kunde afliste hende, var det Løfte, at

behandle hendes undergivne med større Nedladen-
hed og Popularitet.

Obersten rejste, bespændt af tunge Bekymringer,
og det var først efter nogle Dages Forløb, at mine
Kærtegn formaaede at standse den kærlige Datters

Taarer.

Med hver Dag forøgede sig det betænkelige i vor
Stilling, min Frygt og Bøndernes Mod, der snart steg

til Overmod og Trodsighed. En Afgift var just for-

falden, men tillDageholdtes af de fleste, og skønt For-
valteren ogsaa raadede til Eftergivenhed, paastod dog
Tante at ville have Restancerne inddrevne med
Strenghed, da Vægringen havde sin Grund ikke i

Mangel paa Evne, men i aabenbar Gensiridighed.

Hvad der vakte og nærede denne, var vistnok,

foruden de mange andre Rygter om lignende heldig

Opsætsighed i andre Egne, Møllerens heftige Friheds-

prædikener. Af den tro L e t a c q erfarede jeg, hvor-

ledes han ikke undlod at underholde sine Møllegæster

med Nyhederne fra Paris og at forelæse dem Brevet

fra hans Broder — Hertugen af Orleans' og Mirabeaus
Ven — samt at forevise dem Dolken som et Sind-

billede paa Folkets Suverænitet. Naar Tønderet er

tørt, har Gnisten godt ved at fænge, og tilskrives maa
det Nationens medfødte Godmodighed, at Luen ikke
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før slog i Vejret; men ulmede den længe, brændte den

desto heftigere.

Det var en gammel Skik paa Chateauvieux, at

den Dag, Landskylden betaltes — den ottende August
— beværtedes Godsets Bønder paa Slottet og dansede

derefter hele Natten i Borggaarden, saafremt Vejret

tillod denne Forlystelse.

Forvalteren, L e t a c q og jeg havde Dagen i For-

vejen gaaet omkring — hver paa sin Kant — til de

mest genstridige og virkelig formaaet dem til Efter-

givenhed, saa at baade Landskylden og de andre Re-

stancer blev rigtig erlagte den ommeldte ottende Au-
gust. Herover blev min Tante ret højlunet stemt.

Hun hoverede over sin egen Fasthed og skæmtede
med mig over min utidige Frygtsomhed. For at give

sine gode Undersaatter — som hun nu kaldte dem
-— et Bevis paa sin Skønsomhed, forøgede hun det

sædvanlige Kvantum af Vin med et Par Ankere tre

Aar gammel Margaux.
Saavel i Krafc af Druesaften som i Følelsen af

formentlig Ædelmod var ogsaa Bønderne ualmindelig
oprømte, og jo længere det led hen ad Dagen, jo

mere tiltog deres Lystighed.
Jeg foreslog Tante, at hun, Adelaide og jeg

skulde beære Forsamlingen med vor Nærværelse.
Hertil var hun straks villig, og vi gik da ud i Borg-
gaarden, nedlod os paa en Bænk under de store Ka-
stanier ved Indgangen og saa paa Dansen.

Under et Ophold i denne traadte en rask og kæk
Bondeknøs ærbødigen hen til os og bød med en dyb
Kompliment min Adelaide op til en Dans. Hun
saa smilende til mig, jeg nikkede, og inden Tante
kunde forhindre det — som jeg vist tror, hun havde
1 Sinde — stod min Kæreste allerede med sin Danser
øverst i Rækken. Jeg blev heller ikke tilbage, men
stillede mig med den første den bedste Bondepige
nogle Par længere nede, og skønt man vilde ind-
rømme mig næstøverste Plads, vai' jeg dog populær
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nok til al behoJde den, jej^ linvde: den sjæleglade
Letacq blev min Sidemand og hvem anden end
S u z e U e hans Meddanserinde?

Endnn eller saa mange Aars Forløb røres mil
Hjerte ved Mindet om denne Dag al Følelser, tor

livdke del fattige Tungemaal ingen Benævnelse ejer:

hvad der paa een Gang baade udvider og sammen-
j)resser mil Bryst, synes al væ^re Glæde; men en Gla*-

de, der udslrømmer i Taarer, udaandes i Sukke,
synes al være Vemod, der bærer Glædens Farve og
elskes som den. Der er saadanne Tidspunkter i vort

Liv, der Iremtor andre hælter sig i stease ul'ordunklet

Klarhed ved Erindringen, og delte, jeg nu cmitaler,

netop maaske fordi det saa snart og pludselig om-
skiftedes med det rædsomste Uvejr.

Adelaide og jeg gik eller fuldendt Dans
op paa Balkonen, hvorfra vi havde Udsigt over Ha-
ven og vidt hen over Dordogne til de fjerne Bjerge,

hvis Toppe forgyldtes af den dalende Sol. Blandet
var Lyden bag os af Instrumenterne og de dan-

sendes Trin. Den lyseblaa Himmels Klarhed, Lul-

lens Mildhed, Fuglenes Sang, og mere end alt delle

vor egen lykkelige Kærlighed, forsatte os i en Til-

stand, som Di.^terne betegner ved det Udtryk >para-

disisU.«

Ak, mm Søn! Din Faders Paradis var en flygtig

Drøm,
Solen havde tilsmilet os sit Farvel, da en plud-

selig Stilhed inde i Gaarden vakte min Opmærksom-
hed; men herovenpaa fulgte et usædvanlig vildt og

larmende Raab, herefter alter Tavshed, og atter et

endnu stærkere Brøl.

Adelaide for forskrækkel op og sagde:

»Louis! hvad er det? Jeg frygter, der er noget galt

paa Færde.«
Jeg søgte at berolige hende, skønt jeg selv var

intet mindre end rolig, og ledte hende ind til min
Tante, som vel havde hørt Larmen, men uden der-
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ved al ane noget hende selv vedkommende. Derpan
ilede jeg ind i Gaarden.

Hele Folkemassen havde sammensluttet sii^ i en

læt Kreds og lyttede til en mig ganske fremmed Stem-

me, som midt derinde fremsagde eller forelæste no-

get. Jeg gik derhen og hørte netop Slutningen:
— »Og skal ligeledes fra i Dag af alt Livegen-

skab, Hoveritjeneste, Landskyld og alle andre Feu-
dalrettigheder, af hvad Navn nævnes kan, ophøre
og for evig være afskaflfede over hele Kongerigel

leve Nationen! leve Friheden!
De sidste Udraab gentoges med støiende Glæde

af hele Hoben, og Hatte og Huer fløj i Vejret.

Nu aabnedes Kredsen, og Forelæseren traadte

frem just tæt foran mig. En uheldvarslende Figur:

Det var en lang, mager, sortsmudset Person, en stor

trekantet Hat, smykket med den trefarvede Kokarde
— et mig hidtil ukendt Friheds-Symbol — bedæk-
kede — ikke Panden men Nakken og hang næ-
sten bag ud over Ryggen. Videre var han iført blaa

Kjole og Pantalons, en rød, kun halvt tilknappet Vest.

Et sort Silkeklæde var bundet løst og slusket om
hans lange Hals, et Par vide, i man^e Folder ned-
hængende Støvler slubrede om hans Smalben, og en

uhyre Sabel, fastgjort i et bredt, gult Gehæng,
dinglede ved hans Side og klirrede mod Stenene ved
enhver af Fyrens Bevægelser.

I den høire Haand holdt han et trykt Blad —
det var hint Nationalforsamlingens følgerii?e Dekret,
som knuste de priviligerede Stænders Vælde, og om
hvilket Oberstens Korrespondent havde spaaet.

Jeg havde allerede næsten nok for at orientere

mig i denne nye, men for mig og min Familie saa
sørgelige Tingenes Orden eller — Uorden. Dog var
jei>' ikke mægtig til iranske at dæmne min Modbyde-
lighed for denne Friheds- og Liaheds-Apostel, der
som en ond Engel var stvrtet herind iblandi os for
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at forstyrre Dagens Glæde oi? bele vort tilkommende
Livs Lvkke.

»Hvem er De, min Herre? si)iij'."lc ieir m^^jrk.

Han saa sii? med cl spottende Smil om fil atte

Sider oi:^ svarede: »Hvem er det, du taler I il? Er
det lil mil,', hvorfor brui^er du da det taabdir^e Ud-
tryk »De?« Jei? er kun een — et fornuftiL't Men-
neske sii7er du til det andet — oi^ hvem er du?«

En Bonde, som endnu ikke siraks kunde kom-
me til Rette med den nve Grammatik oi,' den lii^e saa

nye Liijheds-Lære, stødte til ham og mumlede: »Det
er den un£?e Herre!«

Sansculotten skotfedc baanliiit til ham (V^ sairde:

»Du er en i^ammel Nar! Hvad er det, du snakker
om Herre? Der er in£?en Herre i Frankri|[? uden
Folket.«

Han vendte s\s atter til m\a, ot> irentoir: .>Hvem
er du. min Knøs? Ved du det ikke, saa læs her!^

Med disse Ord rakte han mii? Dekretet oa toi:^ en

hel Slump andre Eksemplarer frem, som han ud-

delte i Forsamlinj?en, medens jea gennemløb mit.

Da je^ løftede Øinene fra Papiret, havde Bøn-
derne samlet si^ i flere Smaahobe, hver med sin Fore-

læser: men den fremmede stod o£? talte, un^ler hef-

tige Udraab og Fagter, med Mølleren i Jouillac.

»Som jeg si;?er dii?!« tordnede han, »da ieg for

tre Dage siden vilde gaa ind i Nationalforsamlingen,

mødte jeg derudenfor min Ven M i r a b e a u, og da
siger han til mig: »»Borger des Mou lin s!«« siger

han, »»nu har vi slaaet de to Ben fra den Stol, som
Fordom og Overtro kalder Trone, det tredie falder

af sig selv.«« Ja, Broder Robert! Frihedstræet
er plantet; men min Ven Marat sicer, at det maa
vandes med Blodet af tre Hundrede Tusinde Fransk-
mænd.«

Nu vidste ieg, hvem ieg havde for miij. og mær-
kede med Forfærdelse, at Revolutionens Storm havde
naaet vort fredelige Hjem.
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Je£? stod som fastnai^let til Jorden med det skræk-

kelige Dekret i min Haand, da Revolutionsmændenes
Afsending vendte sig rundt til de omstaaende og

sagde:

»Nu vel, mine Venner! Det var en glædelig Ny-
hed, jeg bragte eder; lad den derfor ikke forstyrre

eders Lystighed, men tag fat, hvor I slap! dette

er sidste Gang, I for eders egne Penge lader eder

beværte paa Chateau vie ux — dans da med
Hjertens Lyst denne velsignede Nat! I Morgen føl-

ger enhver, som kan bære Vaaben for Fædrelandet,
med mig til B e r g e r a c!

«

De yngre begyndte atter at danse med fordoblet

Fyrighed; men de ældre sammenklyngede sig for at

tale om denne hartad utrolige Vending i deres Kaar,

der — ikke saa utroligt — endnu mere end Vinen
gjorde dem svimle i Hovederne.

Jeg bragte mine Damer det sørgelige Budskab.
Adelaide modtog det med taalmodig Hengi-

velse for sin egen Del, kun for Faderens Skyld følte

hun Frygt og Bekymring.
Ikke saa min stakkels Tante; paa dette Slag var

hun ingenlunde saa forberedt som vi andre to, og
derfor skulde det straks have sønderknust hende,
hvis hun ikke var bleven opholdt ved det svage Glimt
af Haab, at Dokumentet enten kunde være falsk, eller

og at denne unaturlige Tilstand — som hun kaldte

det — ikke kunde vare ret længe, men alt igen vilde

vende tilbage i den gamle Orden.
Medens vi saaledes trøstede hverandre med en

Fremtid, som dog ingen af os ret turde stole paa,

traadte L e t a c q ind til os.

Den vakre Svend, skønt Fædrelandets forunder-
lige Skæbne havde nedrevet det Skillerum, som æld-
gammel Standsforskel hidtil havde rejst mellem ham
og os, iaiittog dog den forrige ærbødige Opførsel, og
en oprigtig Deltagelse malede sig umiskendelig i hans
ædle Aasyn. Han berettede, at Møllerens Broder
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i^'jorrlc alt for ni ophidse eller, som han kaldte del.

eksallere Ronderne, al hans nye LaTdomme het^yndte

al finde Tndi^an.i^ hos Mæn.uden, oi,^ al del derfor hle\

nodvendii;! ved et rask Skridl ved kloj:? Ned-
ladelse nenilii:; — al vinde Almuens iistadii^'e Sind.

Dette i::avnli£?e o^f velmente Raad blev straks

fnli?t, }eg gik ned og tiltalte Forsamlint^en omtrent
saaledes:

»Mine Venner! efter Nationens Vilje er vi nu
alle lige: hvor nbillii?t vilde del derfor va^re al ned-
trykke dem, som tilforn stod højere end I? at til-

føje dem, som alene har tabt, mens I alle har vundet,
et endnu større Tab? Den ijamle Kone, som forhen
ejede eders Huse, eders Jorder og Vinbjeri?e, har
nu intet andet tilbai?e end denne Gaard med dens
faa Om£?ivelser; jej^ haaber, T vil indrømme hende en
fri Bori?erindes Rettii^heder i)g ikke forurolii^e hende
i Besiddelsen af det lidet, som er hende levnet, og
hvorpaa ingen af eder kan have noget retmæssigt
Krav! Naar vi alle maa nyde Sikkerhed for det, vi

efter Naturens Ret besidder, skal jeg ikke være den
sidste til at raabe: leve Nationen! leve Friheden!

Denne lille Tale, der uformærkt — jeg kunde
næsten sige imod min Vilje — havde opvarmet mig
selv, frembraijte hos Tilhørerne den gunstii?ste Virk-

ning; man tiljublede mig fra alle Sider Bifald, end-

ogsaa Brødrene des M o u 1 i n s trykkede med Hjerte-

lighed min Haand.
Den parisiske sagde med huld Beskyttermine:

»Du er en flink Gut! se her! fæst denne Kokarde
paa din Hat! det er en, som min Veninde, Rolands
Kone, selv har syet.«

Prydet med dette Frihedens Ordenstegn, vendte

je^ tilbage til de ænestelige Damer, hvis Frygt jeg for

Øjeblikket saa mig i Stand til at betvinge.

Efter et kort Ophold forlod Hoben, syngende og

støjende. Slottet.

De følgende otte Dage bragte intet nyt. Det var
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saa stille paa Chateau vieux, at Stedet forekom
os snart som et Fangeslot, snart som en ved Krig eller

Pest uddød Egn; thi vi saa ingen uden Gaardens
Folk, vi, som var vante til bestandig Færdsel af den
hoverigørende Almue.

L e t a c q alene vedligeholdt os Forbindelsen
med den øvrige Verden. Han aflagde sine daglige

Besøg i Møllen og hjembragte os hver Gang nye, men
sjælden trøstelige Efterretninger; den første var Na-
tionalgardens Oprettelse, og det — som vi rigtigen

formodede — over hele Frankrig.

Charles des Mou li ns var en af de Tu-
sinde, som paa een Gang udstrømmede i alle Retnin-
ger fra Hovedstaden og i mindre end otte Dage be-

væbnede to Millioner Borgere og Bønder — en Plan
af Bretonnerklubben, Jakobinernes Vugge, og udru-
get maaske alene i M i r a b e a u s Hjerne.

I Berger ae havde Parisersmeden samlet hele

Omegnens vaabendygtige Almue, ladet den forsyne

med Bøsser, Bajonetter og Kokarder og tillige sat

alle Stadens Skræddere og Sadelmagere i Arbejde.

I Begyndelsen trøstede vi os ved denne Indret-

ning, formenende, at den vilde bidrage til at fore-

bygge Plyndringer og anden Uorden; vi drømte ikke

om, at det netop var det voldsomste Oprør, der saa-

ledes blev organiseret.

Vi havde nu i fjorten Dage intet hørt fra Ober-
sten og begyndte desaarsag at ængstes for hans
Skæbne — jeg især, thi fra L e t a c q vidste jeg, hvilke

Voldsomheder der i den senere Tid var udøvede imod
flere adelige; men jeg skjulte det for Fruentimmerne.

Vi tre sad i Havestuen og meddelte hverandre
vore lidet glædelige Bemærkninger over Frihedstum-
lens Virkning paa vore nærmeste Omgivelser: tre af

Tjenerne havde forladt Slottet, og af de tre tilbage-

blevne havde cfen ene antaget en Tone og et Væsen,
som intet Herskab i forrige Tider vilde have taalt,

han undsaa sig ikke ved i vor Nærværelse at tale

St. St. Blicher: Samledft Noveller V. 12
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liojl, le o^ nynne, Ira'de hamdt oi^ tast i (julvel o. s. v..

i Sledcl lor al han lillorn, o^ de andre endnu, aldrig

(alU% udeji de blev adsjjurgte, oi,' da i en lav, hvi-

skende Tone, og stedse [rippede pænl paa Ta'erne
igennem del Værelse, hNor nogen af Herskabet var

iil Stede.-

Nogle at de kvincielige Tyenders Opførsel var

endda mere næsvis, og vi tænkte allerede paa at af-

skedige de fleste af dem.
Som vi gennemgik delte saare ubehagelige Emne,

aabnedes Havedøren, og sagte, med spejdende Øje-

kast, indtren en Mand i den nye Nationalgardeuni-
form. Vi kendte ham ikke, før han med udbredte
xVrme fløj hen imod Adelaide.

Det var hendes Fader — Ak! hvor forskellig var

denne hans lønlige, frygtsomme, snigende Ankomst
fra de forrige pragtfulde, larmende Indtog, da tvende
Løbere i Dragter, som glimrede af Sølv, med højt

genlydende Piskesmæld travede ind i Slotsgaarden og
stillede sig paa begge Sider af Opgangslrappen, og
da derefter den med seks stolte Svedfukser forspændte
Karet med Forrider, Kusk, Tjenere — alle i præg-
tigt Stadslivré — raslede op for Døren! Hvor travlt

fik da alle Slottets Domestikker for at modtage den
ankommende! Enhver vilde være den første og in-

gen den sidste, af lutter Tjenesteiver stødte de Pan-
derne sammen og rendte hverandre omkuld i Kor-
ridorerne.

Oberstens Komme paa en saadan Tid, ad en saa-

dan Vej, og mer end dette, hans sælsomme— os alle

modbydelige — Dragt, lod mig øjeblikkelig gætte

hans Skæbne, endnu før han fortalte os samme.
Mine Børn! sagde han efter først al have med

raarer og smertelige Sukke omfavnet os alle, »mine
Børn! I ser i mig en Betler — en landflygtig Mand!
Jeg har mistet all undtagen denne røvede Kjole.

Ladaucq er ødelagt, udplyndret, opbrændt, en Horde
Marseillanere har paa deres March til Paris oprørt
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mine Undersaatler o,i> i Forening med Udskuddet
hlandl dem forøvel denne Niddingsdaad. Jeg har
forgæves søgt som Krigsmand at forsvare min Ejen-
dom; men Røverne var for mange, mine tro Tjenere
faldt, og jeg selv undkom med Nød og næppe. Min
Kaarde har tilkæmpet mig denne Uniform, som jeg

hidtil skylder min Frelse, jeg nedlagde en National-

gardist, der enkelt i Skoven forfulgte mig, og med
ham har jeg hyttet Klæder og Vaaben.<

Saa snart den første Forskrækkelse havde givet

Plads for rolig Betænkning, oversaa vi letteligen det

mislige i vor Forfatning. Det var mer end rimeligt,

at den dræbte Nationalgardist vilde blive funden og
kendt og Forbytningen opdaget.

At man vilde søge Obersten her, maatte vorde
en uudblivelig Følge af den første Opdagelse, og
fandtes han paa Chateauvieux, kunde Slottet og dets

Beboere ikke undgaa at dele Skæbne med Ladaucq.
Vi mønstrede da alle Kældere, Hvælvinger, Løngange
og Huler i og omkring Borgen, intet Smuthul syn-

tes os fuldkommen trygt, eftersom intet med Sikker-

hed kunde antages som ganske ubekendt for en eller

flere af Tyendet.
Udvandring var endnu ikke kommen i vore

Tanker.
Midt i denne Raadvildhed indtraadte ad samme

Dør som Flygtningen og i samme Uniform min vakre
L e t a c .q.

»Hr. Oberst!« hviskede han hurtigt og med et

spejdende Øjekast omkring i Stuen, »her er De ikke
sikker; nede i Møllen sidder fire Gardister og en af

Deres forrige Tjenere, efter hvis Anvisning man vil

søge Dem her. Jeg fik S u z e 1 1 e til at opholde dem
med nogle Forfriskninger, medens jeg løb herop:
men vi kan vente dem hvert Øjeblik.

Jeg er forloren! < sukkede Obersten: Ade-
laide fløj med et Angstskrig om hans Hals.

T Kaminen !< raabte Tante.

12*
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1 Ik'j^M'a velsen! sn^^de je;^.

Men L e I a c q laldl liasli^en ind: .Det duer ikke
lier er han in^'ensleds sikker. ,]c<^ ved el bedre

fristed — vil De Ix^lro Dem lil niij^', Ur. Obersll saa
indeslaar jeg lor, al alle I'rankrii,'s (iardisler ikke
skal finde Dem — men uden Txkenknin^' — -

Oberslen saa lil mig.

»Gaa, min Fader! <^^ sagde jeg, L e I a c (\ holder,

hvad han lover.«

»Hvor? hvor?« spnrgle Tanle og Adelaide.
»Det maa ingen vide uden jeg!« svarede han og

ilede af Sted med den ulykkelige Flygtning.

Jeg fik næppe Tid til al berede Damerne paa de
skrækkelige Gæsters Komme, før vi allerede hørte

dem ved Slottets Hovedindgang. Jeg havde grebet

en Bog, hvori jeg læste højt — vist ikke med den
sikreste Stemme; min Tanle og min Kæ^resle tog fat

paa Filernaalene.

Jeg vil ikke udførligen beskrive, hvad der fore-

gik i de paafølgende ængstelige Timer: hvorledes
hver Krog, hvert Skab, hver Skorsten, ja lige til hver
en Ligkiste i Gravhvælvingen blev undersøgt, hvor-

ledes Tyendet, hvorledes vi selv blev truede. Først
ved Dagbrud forlod de Slottet med Løfte snart at

besøge os igen — de mente at være komne for tidlig,

og at den, de søgte, snart vilde indfinde sig.

Denne Begivenhed gav Tante hendes Banesaar.

I hendes Alder, med hendes religiøse og politiske Tro,

er det vanskeligt at finde sig i en total Omvæltning
af alle hidtil bestaaende Forhold. Den fra Barns-
ben tilvante Levemaade vorder en ubetvingelig Na-
tur, som forstyrres lettere, end den forandres: fjor-

tende Dagen derefter stod hendes Kiste ved Siden af

den i bedre Tider hensovede Ægtefælles.

Jeg var hendes Arving — ak, min Søn! en Ar-

ving til uafladelig Frygt og Fare; jeg vidste jo ikke,

hvilket Øjeblik det kunde behage de vilde Horder
al ødelægge den Vaaning, jeg fra nu af ansaa som
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et Fæni>sel, del je^ niaaske IjIoI skulde forlade for

at finde Døden uden for dets sammenstyrtede Mure.
Der blev stedse mere oi? mere øde og uhyggeligt

paa C h a t e a u V i e u x, til omsider kun een gam-
mel Tjener og een endnu ældre Pige udgjorde hele

Tyendet; thi Letacq var sjældent hjemme. Dog
biagte han os regelmæssigen hver Aften Underret-
ning fra Obersten, hvem han snildeligen havde skjult

paa et Høloft i Møllen, hvor Efterstræberne natur-

ligvis allersidst vilde søge ham. Ogsaa gjorde han
os bekendt med Revolutionens Gang og mange af

hine Rædselsoptrin, der stedse blev hyppigere og blo-

digere.

Tvende Husundersøgelser, begge dog uden sær-

deles Ulempe, maatte vi endnu udholde af Marseil-

lanerne; endelig forlod de efter en seks Ugers frugt-

løs Venten Møllen og Egnen, og Obersten kunde
nu, ledsaget af L e t a c a, ombytte sit Fængsel i Møl-
len med et andet paa Slottet, men som dog forsødedes
ham ved en elsket Datters Nærværelse og ømme
Kærlighed.

Jeg iler bort over et Tidsrum af et Aar, der til-

brcjgtes i mere eller mindre ængstelig Uvished om
vor tilkommende Skæbne, og i hvilket vi ikke var
mægtige for at bringe det til nogen fast Beslutning.

Mit bestandige Raad var at tage til Danmark med
all, hvad der af Penge og rørlige Ejendomme lod sig

bjærge; men den gammeladelige Franskmand kunde
ikke saa let løsrive si^ fra det skønne Fædreland, om
hvis Frelse han endnu ikke havde opgivet alt Haab:
al flvtte til Danmark forekom ham at være det sam-
me som at opslaa sin Boli^ naa Pie de Midis evig sne-

klædte Bjergaas, og næsten lige saa uglædelige var
A d e 1 a i d e s Forestillimrer om den Egn, paa hvil-

ken jeg uden svnderligt Held stræbte at henlede hen-
des Opmærksomhed.

Under saadanne Omstændiiiheder kunde der ej

'heller tænkes paa den ægteskabelige Forbindelse imel-
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k'in inii; o^ iiiiii elskede: iiuii delle k)iiskes Oplyl
delse niaalte, som de fleste andres, hensfilles til den
uvisse o^ niorke Frendid.

I denne Henseende \ar L e I a e (| ikke lykke-

lij^ere end jeg. Borger des M o ii I i n s udsalte stedse

Hrylluppel fra Tid til anden, og hans (irunde lier-

lor var ikke lorkaslelige; thi (iarlnerens Ska^bne
kunde i økonomisk Henseende næp|)e skilles fra

Slotsherrens. Efter Faderen og en for nylig afdød
Slægtning havde han vel arvet et Tusind Livres: men
de fleste af Pengene stod undei- saa slibrige F<o!i

junkturer slet ikke sikkert.

Udvandringerne tog nu deres Begyndelse og ble\

snarere fremskyndede end hemmede ved National

konventets strenge Forholdsregler: Forbudet opflam
mede Lysten, og DødstrafTen, som det gaar. forøgede
kun Martyrernes Antal.

En Dag berettede L e I a c q os, at Oberstens
Navn stod paa Emigrantlisten; han var altsaa ved

Loven en fredløs Mand, og det var en Livssag at

huse og hæle ham.
Nu bestemte han sig til Flugt: for sildel Efter

min af ham desværre ikke i Tide antagne Plan vilde

jeg have solgt eller opgivet mit franske Slot og paa
et dansk Skib fra Bordeaux søgt mit fredelige Hjem:
Adelaide skulde have fulgt mig som Kone og hen-

des Fader forklædt som Tjener. Denne Plan vilde

for Emigrantloven ikke have medført store Vanske-
ligheder: thi for mig som Udlænding stod Vejen
aaben.

Nu derimod, da min stakkels Svigerfader om-
sider bifaldt samme, var den for hans Skyld for

bunden med største Fare for os alle.

Den tro Letacq optoges som Medlem i det

hemmelige Raad, der i Midnattens Stilhed gennem-
gik alle Midlerne til Flugt tillige med de hartad

uovervindeligge Farer og Vanskeligheder, (]ev modsatte
sig den.
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\~)ii afbrødes phidselii; vore Forhandlinijei' Ncd

en 1'iimmel i Gaardcn, Trampen, Klirren af Vaaben,
()i( derefter en heftig Banken paa Døren.

Obersten blegnede: > Jeg er forraadt,« sagde han,

>ak Himmel! min Datter! ogsaa dig vil de Umen-
nesker myrde —

«

Han sluttede hende i sine Arme; men L e t a c q,

som aldrig tabte Besindelsen, sagde med en Fasthed i

Stemmen, der indgød Trøst og Mod:
»Endnu ikke, Hr. Oberst! jeg ved et sikkert

Skjul — følg mig!<^

Uden Indvending, uden Tøven slap Obersten
Adelaide og ilede med sin Fører ud i den dunkle
Flave, medens jeg sprang til den anden Side af FTusel

og aabnede Døren.
Her stod nærmest foran mig Møller des M o u-

1 i n s med blank, skuldret Sabel og bag ham fire an-

dre bevæbnede, førende imellem sig en Fange, hvis

Ansigt endnu beskyggedes af« Formanden.
»God Aften!« sagde des M o u 1 i n s, idet han

traadte ind og jeg rykkede mig tilbage, »her er en

Cidevant, som du maa laane Hus i Nat, Borger! hans
Rejse gik egentlig til Spanien: men vi vil forkorte

ham den.«

Da jeg mærkede, at dette Besøg ikke gjaldt Ober-
sten, genvandt jeg snart min Fatning og førte de

fremmede Gæster ind i den almindelige Dagligstue.

Da jeg her med Lyset i Haanden vendte mig for

at byde dem til Sæde, faldt mit Blik paa den fanijne:

det var liin stolte Marauis, som ikke to Aar i For-

vejen i Selskab med M i r a b e a u var rejst her-

ij^ennem til Paris for at befæste Boiubonnernes
Trone og bringe den oprørske Pøbel til Lydighed.
Medynkvækkende var Svnet af den ulykkelige Adels-

mand: af den forride Værdighed, Anstand og Pynte-
lighed var næppe Spor tilbage: de tynde, graatind-

sprængte Lokker — tilforn pænt kreppede og pud-
rede hang vildt i pjuskede Trævler om det blege
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Ansij:^l; en sid, ^tov Bondekofte, tiet tilknappet fra

Halsen til KnaH'rne, han^' slubrende om det maf^re,

af Mathed krunibojede Lei^'enie; de blaa Strømper
og tilsolede Sko tilhorte ojensynlij^ en lan.^t forere

Person. Saa fortumlet var Fangen af en langvarig

Flugts for ham saa uvante Besværligbeder og af den
idelige Dødsfrygt, at ban slet ikke kendt(* mig. Ej hel-

ler syntes han at lægge Mærke til Stedet, hvor han
befandt sig, eller til de Mennesker, som omgav ham,
han havde allerede naaet det Punkt af Ulykke, hvor
Fortvivlelse gaar over til Ligegyldighed.

At give mig til Kende for ham i denne Tilstand

havde blot været at vække ham op fra mindre kval-

fuld Letargi (Sløvhed) til ny Smerte.
Des M o u I i n s forlangte for ham og to af hans

Bevogtere et sikkert Værelse.

Jeg anviste dem et med tvende Senge, lod dem
her give Forfriskninger og formaaede dog saa meg:^t

hos den strenge Republikaner, at han tillod den gamle
Mand nogle Timers Hvile. Næste Morgen skulde
han føres til Bergerac for der at forhores og dommes.

Jeg beroligede Adelaide saa vidt muligt med
Hensvn til det forefaldne — dog uden at sige hende,
hvo Fangen var — og vendte skyndsomt tilbage til

mine ukærkomne Gæster i Dagligstuen, dem jeg og-

saa lod beværte med, hvad Huset formaaede.
De tvende af disse var Parisere, IJltrajakobinere,

hvis Tale drejede sig om »A a r e 1 a d n i n g,« »B 1 o d-

daabc< og »Lygtepæle( og var til stor Oobyg-
gelse for Landsbvmølleren, der længe kun viste sig

som den andæ^rtige Tilhorer.

Af deres Ytringer gav det sig snart, at de var

Moderklubbens Apostle, udsendte med vigtige Hverv
til Filialklubber i det sydlige Frankrig, og at (len ene
af dem i et Værtshus nær ved Chateauvieux havde
opdaget Marquis'en —hvem han i Hovedstaden havde
kendt — under Forklædningen. Da dette skete, havde
des M o u 1 i u s netop været til Stede og vist sig som
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ivrig Patriot, og inijen anden end han kunde tiave

givet Anslag paa Chateaiiviciix til Nattekvarler.

En Nat, rig paa sørgeligt Indliold, frugtbar paa
Begivenheder, hvis levende Farveskær aldrig for-

dunkles, og som endnu stedse i vaagne Nætter om-
giver, lig et Panorama, min Fantasi!

Den af de tvende Sansculotter, som fornemme-
lig førte Ordet, var en — ved første Anskue — ube-

tydelig Person, spinkel, faarebenet, med store, mat-
blaa, rødkantede Øjne, lignede han en for tidlig op-

løben Købstedlømmel fra Nordtyskland eller Skandi-
navien, en overvættes stor Næse med vide, røde Næse-
bor, der var i uafladelig Bevægelse som paa en snøf-

tende Hønsehund, krummede sig ud over en lige saa

uforholdsmæssig stor Mund, mellem hvis smalle,

blegblaa Læber tvende Rader skæve, sorte Tænder ra-

gede frem. Hans Stemme var væmmelig skurrende og
hans Latter endnu mere modbvdelig. Kort sagt, han
var en værdig Fortæller af Pøbeloptrinnene i Ver-

sailles hin sjette Oktober.
Da den første Flaske Vin var tømt og Skaaler

drukne for Davrens Afguder, stødte han til mit Glas
og sagde ret fidelt:

»Din Skaal, Borger! — for Fanden! hvad hedder
du?«

»L i 1 j e d a 1!«

Med skadefro Geska^ftighed tog Mølleren her
straks fat:

»L i 1 j e d a 1 er et udenlandsk Ord og betyder
saa meget som la vallée des Lis eller Lisval.<

»Liljedal? la vallée des Lis — LisvaLv —
gentog han haanligt og dreiede Munden i en nedad-
vendende Halvcirkel, »Liliedal? det er et mise-
rabelt Navn — ved du ikke, at alle Lilier er for

l«?ngst visnede her i Frankrig? — Død og Pestilense!

hvorledes tør du endnu hed(^e Liljedal? Adels-

mand maaske? Aristokrat? eh?<
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Her salte liaii Glassel haaidl lia sii;. viaiiL; '»p

o.U sparkede Sloleii va'k hai^iid.

Des Mou lins faldl luirli^ ind: Ini^cn Arislo

kral, men en dansk Border oi^ el nieirel skikkdi^'l

Menneske. '<

Sansenlotten saa ikke del spodske Smil, der helo^'

dette Vidnesbyrd det meste af dels Værd: derl'or satte

han sil? iffen, klinkede paa ny o^ sai^de:

»Det er en anden Sai^: Bori^'er d(^ M o u I i n s

indestaar for dig — men en Dansk — det er snur
rigt — hvorledes kommer du her'^ og er dettr Dan
mark en Republik?

<

Jeg besvarede begge lians Sporgsmaal saa tem-
melig til Behag, idet jeg fortalte ham, at min Fader
vel var Adelsmand, men min Moder borgerlig af Fød-
sel, og at man i mit Fædreland længe havde hafl

lige saa ndvidet Trykkefrihed som i Frankrig.

Den gode Forstaaelse var atter tilvejebragt, og

med hvert Glas tiltog Republikanernes Lystighed.
En Anekdote afløste den anden, og alle om Jakobi-

nernes og deres Tilhængeres blodige Bedrifter: Fou-
lons. Berthiers og fleres Mord beskreves og lovpri-

stes, og Lygtepælens Skaal blev drukket med Enthu-
siasme.

>A propos ved Ly^tepiel! raabte den anden Pa-

riser — en skummel Karl med store, overhængende
Bryn og vældige Knebelsbarter — »vi har ikke engang
fortalt vore gasconske Venner noget om den sidste

Lanternefest —
»Den fik en nederdrægtig Ende, faldt Stalbro-

deren ind og slog i Bordet, saa Glassene dansede -

>en uudslettelig Plet paa Konventets Ære! Ser L
man var kommen under Vejr med, at en vis Bager

en hemmelig Tilhænger af Monsieur Veto

skidde have ladet sig underkøbe til at blande Giv)s i

Melet. Folket holdt en Standret over ham og hængte
ham straks uden for hans egen Dør. Godt! det var alt

i sin Orden. Men bagefter mumledes om. at Bageren
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var uskyJdii> — liip som hap! han var iiiistaTikl oli

allerede derfor skyldig at dø — ou, Konventet faar

det dinnnie Indfald at stikke sin Næse ind imellem
Døren og Karmen; man arresterer, man forhorer,

man dømmer en af de bedste Patrioter, som havde
hæn£>t Bageren, til Døde og lader virkelig Dommen
(»ksekvere.«

»Ja,« faldt den sorte ind, det var en ren Skan-
dale — der er hemmelige Aristokrater i Konventet
- man maa opdage dem — man maa hænge dem!

ellers er det ude med Friheden. En dejlig Frihed
den! naar man ikke enijana har Lov til at hænge en
Skurk af en Bager! — Stakkels des M o u 1 i n s!

»Hvad? des Moulins?« faldt Mølleren ind,

hvem var det, som hed des M o u 1 i n s!<

»Ham, lød Svaret, »som Konventet lod henrette
- ja, det er sandt, du hedder ogsaa des M o u 1 i n s.

Borger! men der er saa mange des Moulins til i

Verden — kan jeg tro — denne var ellers Klejn-

smed og boede i Faubourg St. x\ntoine— hans Døbe-
navn var Charles Louis; men han skrev sig da
blot Charles- .«

Mølleren sprang op og raabte:

»Ved den sorte Pest! det var min Broder!
»Eh bien!« sagde Pariseren ganske koldsindig,

idet han atter fyldte sit Glas, >»det er en Ære for dig.

Borger! at du havde en saadan Broder, der vidste

at dø for Friheden, jeg gratulerer dig!^^

Han skyllede Vinen ned; men paa den broder-

løse gjorde den krafti^re Trøstegrund en saadan Virk-
ning, at han med en Fatning, en ægte Sansculot vær-
dig, klinkede med Gratulanten paa Frihedens og Lyg-
lepælens bestandige Velgaaende.

Denne heroiske Scene blev afkortet ved en usæd-
vanlig Larm i Sideværelset, hvor Marquis'en og hans
Vogtere befandt sig. Vi for derind og fandt Fangen
Hagende paa sin Seng med brustne Øjne og nnben
Vfund han var stendød
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Efter at have luiøst man^e Forbandelser over den
afsjælede, fordi han var un(lslu|)|)en Lovens Sværd,
skred man til en Underso^else, der snart viste os

Dødens Aarsai(, en nie^'el lille, flad o^' tynd Flaske,
ikke slørre, end at den lei kunde skjules mellem Kind
og Ta^nder, laa endnu i hans højre Ilaand.

Den lyshaarede Pariser, som opdagede Flasken,
lugtede til den og sagde:

»Her er Nøglen til Karaden! — Skade, den gamle
Ørn var Aristokrat. Han er død som Republikaner.-

Herpaa holdt han Fiolen op mod Lyset og rakte
mig den med de Ord:

»Den indeholder endnu en lille Slurk — put den
til dig, om du engang skulde komme i lii?nende For-
legenhed, Borger! — du med det ulykkelige Navnl

Jeg gav ham den tilbage og svarede saa kækt,
som jeg kunde:

»Behold den selv. Borger! Jeg har intet at frygte

hverken af Konventet eller af Folket.«

En ny Støj i Forstuen kaldte os fra Marquis'ens
Dødsseng. Det var Møllersvenden fra Jouillac, der

skrumlede i Mørket fra Dør til Dør og ikke kunde
finde den rette, indtil han omsider snublede over iio

get og i Faldet med Panden stødte den op til Daglig-

stuen.

Der Hgger et Instinkt i den menneskelige Natur
— og det næppe af de bedste — som vækker hos os

en ganske ufrivillig Latter, naar vi ser nogen ufor-

varende tabe en Kop, et Glas ud af Hænderne, snuble
eller falde; men ved denne Lejlii^hed havde ingen

af os Trang til Latter undtagen Ridderen af Lygte-

pælen.
»Velkommen, Kammerat!« raabte han med en

høj Skogger, »jeg ser, du er af dem, der vil gennem
Verden med Hovedet, du er af mine Folk.«

Svenden svarede intet paa denne Tiltale, men
rappede sig hurtig op og sagde til des M o u 1 i n s mod
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en Forfærdelse, hvori Faldet havde den mindste

Skyld:
»Mester! kom hjem! Djævelen er nede i Kælde-

ren.«

Mølleren smilede og sagde mistroisk: »Hvoraf ved
du det? Hvad havde du i Kælderen at bestille?«

»Jeg gik den forbi,« svarede denne, »med min
Lygte for at fodre Hestene, da hørte jeg dernede lige-

som en Nysen —

«

»Sagde du ikke prosit? — « faldt Parise-

ren ind.

»Nej,« svarede Svenden; »men jeg holdt Lygten
til Vinduet, og da saa jeg langt inde mellem Fadene
to store gloende Øjne.«

Nu brast alle de andre i Latter; men mig løb

det koldt ned ad Ryggen; thi det slog mig øjeblikke-

lig, at det maatte være Obersten, hvis Briller havde
givet det Genskin, som forskrækkede Karlen.

»Tosse!« raabte jeg, »det har været en Kat —

«

»Nej, nej!« svarede han, »før jeg gik bort, nøs
det igen.«

Nu blev des Moulins opmærksom og sagde:

»Det er ikke rigtigt; Landet vrimler af flygtende

Aristokrater — følg med!« raabte han til de tvende,

som havde bevogtet Marquis'en, »hvem ved, om vi ej

endnu kan gøre en levende Fangst i Stedet for den
døde, der ligger histinde?«

Jeg betoges af den skrækkeligste Angst; men
hvad andet kunde jeg gøre end stræbe at fordølge

den og oppebie, hvad Skæbnen havde besluttet over
os alle?

Der forløb eller henslæbte sig en frygtelig Halv-
time, hvis Pinagtighed forøgedes ved den Tvang, jeg

maatte paalægge mig for de tilbageblevnes Skyld; jeg

maatte jo for ikke at røbe mig deltage i den nu
dobbelt væmmelige Samtale, der drejede sig om Ræd-
selsoptrin i den ulykkelige Hovedstad — ak! snart
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kundt' je^ maaskc vente el j^enta^'el lor mine Øjne
og selv vorde noijel nier end blol Tilskuer ved samme.

Endelig udreves jc.'g al denne martrende Uvished:
Dojen fløj op.

Den tørste, jeg saa, var (Jherslen med l>agbun(ine
Jla'nder, den meste var L e t a c q, som holdt Rebet.

Man kan let forestille sig, at dette uventede Syn
niaatte gøre et heftigt Indtryk paa mig, og vel var
det, at Sansculotternes Opmærksomhed alene hen-
vendte sig til samme Genstand. Jeg fik Tid til at

fatte mig, til at gaa ind i den Rolle, jeg her havde
at spille, og som naturligvis maatte være i samme
Genre som Letacqs; thi jeg tvivlede intet Øjeblik
paa, at han jo havde gjort en Dyd af Nødvendighed.
Mølleren var med og brystede sig ikke lidet af sin

Fangst. Til mig kastede han et listigt og giftigt Blik.

Jeg trak paa Skuldrene og sagde saa koldt, som
det var mig muligt:

»Det gør mig rigtignok ondt, Borger des Mou-
lins! men han er egentlig ikke at beklage, og over-

alt er det mig en Trøst, at han i Grunden slet ikke
kommer mig ved.<

Da Le Stilet — saaledes kaldte sig den i Bor-

gerblod omdøbte lyshaarede Pariser — havde ladet

sine store Glasøjne løbe op og ned ad Fangen, satte

han et Vrængefjæs op og saa spørgende paa Mølleren.

Denne gav ham fornøden Underretning om den
ulykkelige Oberst og sluttede med at fortælle, hvor-

ledes han, længe og alle Vegne forfulgt og ængstet,

omsider havde søgt et Skjul i Møllerens egen Kæl-
der, vistnok fordi han formodede, at ingen der vikle

søge ham.
L e S t i 1 e I begyndte et Slags Præliminærforhør,

men blev ikke værdiget noget Svar.

»Din Trodsighed,« sagde han da, »klædte dig ret

godt, hvis dn ikke var en Hund af en Aristokrat:

men naar du skal danse Karmagnolen, og Folkets

^a iral ga ira! tordner for dine Ører — da vil vi

se! Nn, for i Nat kan dn faa en Sovekammerat, der er
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lige saa tavs som du selv — des Mou lins! denne
unge Borgere — han pegede paa Lelacq — >kan

vel bevogte liam? Hvem er han?-
»Gartner og — min tilkommende Svigersøn!« —

lagde han lil med Eftertryk; men mig undgik ikke

del ironiske i hans Tone.
Le Stile t vendte sig til L e t a c q og sagde,

|)egende paa Døren til den liensovedes Værelse:

»Der, Borger! Du indestaar for Fangen med dit

Liv. God Nat! men sov ikke!«

L e t a c q slog en kaad, temmelig naturlig Latter

oj) og svarede:

»Frygt ikke, Borger! jeg skal nok passe paa den
gamle Skurk.«

Han tog et Lys, førte Fangen ind og lod Døren
siaa paa Klem.

»Du har en Datter! < sagde Le Stilet til des

M o u 1 i n s, »hvor er hun?«
»Hjemme i Møllen!« svarede denne.

»Det er ikke langl herfra?« spurgte hin.

»Nej.«

»Lad os saa have Fornøjelsen af hendes Selskab!

Jeg gider ikke sove, og der er endnu et godt Stykke
af Natten tilbage.«

Mølleren rejste sig.

»Er der ellers ingen Damer i denne Ørnerede?«
vtMlblev Le Stilet og saa paa mig.

Den lumske Møller tog Svaret: »En gammel Pige
og en ung Frøken.«

»Lad os se den unge!« raabte hin, »men lad

I i'økenskabet være borte! Fanden har taget alle Fro-

kener i Frankrig.«

Sansculottens Kaadhed, Baronens ulykkelige Op-
dagelse og nødtvungne Paagribelse af den ærlige L e-

I a c q havde sat mit Sind i forskellige Bevægelser,

blandt hvilke dog Frygten hidtil havde været den
I remherskende; men nu var ogsaa min danske Taal-

luodfghed udtømt, Harmen sejrede over alle de andre
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Sindslidelser, og jeg var fast bestemt paa at sætte
hiiardl imod liaardt.

)I)eiine J)ame,<^ sagde jeg, ..er min iorlovede;

hun er all for længst i Seng, og ingen har Ret til

at forstyrre hendes Ro.«

Le Stilet gloede paa mig i slum Forbavselse;
men hans Kammerat — der kaldte sig L a T e r r e u r— oppede sig i Sædet, skottede til sin Kammerat og
sagde:

»Den sorte Pest! Monsieur foragter vist vort

ringe Selskab —

«

»Citoyen!« (Borger) faldt jeg hurtigt ind, »jeg

frabeder mig Skældsord i mit eget Hus! Jeg er ingen
Monsieur, men dansk Borger.«

»Godt, godt!« svarede han ganske rolig og læ-

nede sig tilbage i sin forrige magelige Stilling; men
hans Kammerat vedblev endnu nogle Sekunder at

stirre paa mig, som om han vilde forsøge at læse min
politiske Trosbekendelse ud af mine Øjne.

»Ønsker du noget?« spurgte jeg.

»Lidt Aftensmad og din Kærestes Nærværelse
ved Bordet,« svarede han uden endnu at unddrage
sig mit gennemborende Blik.

»Det første er til Tjeneste,« sagde jeg, »det sid-

ste skal du faa i Morgen til Frokosten.«

»Foutre! jeg vil have det straks!« skreg han,

sprang op fra Stolen og jog den højre Haand ind i

Barmen.
Øjeblikkelig rejste sig ogsaa La Terreur og

gjorde samme Haandgreb.
Jeg blev siddende og sagde saa koldt som muligt:

»Hvorfor denne Hidsighed? hør engang, mine
Venner! — «

Længer kom jeg ikke; vildt afbrød mig Le
Stilet:'

»Ti! Du har ikke Ordet; vi, den store Nations

Repræsentanter« —
»Ja, det er vil« — istemmede hans Følgesvend.



193

»Vi, ^ vedblev hin, »befaler, og du — du adlyder,

eller Djævelen skal annamme dig og hele dit for-

l)andede Danmark!«
Næppe var disse velmente Ord udtordnede, før

tvende Dolke lynede imod mig — Bordet var imel-

lem os — jeg var ubevæbnet; men da jeg kendte
mine egne Legemskræfter, tog jeg hurtigt den Be-

slutning at bruge Bordet baade til Forsvar og An-
greb, at vælte det over Banditterne, fravriste en af

dem hans Dolk og — videre gik endnu ikke min lyn-

snare Tanke, saa lidet som Mølleren, der sad ved
Enden af Bordet, var indbefattet i min Beregning.

T dette for Liv og Død, for mig og min A d e-

1 a i d e afgørende Øjeblik, da begge Terroristerne

allerede laa under Bordet, den aldeles forbløffede

Møller endnu sad paa sin Stol og jeg med et afbræk-
ket Bordben i Haanden vilde slaa hine Dolkene af

Hænderne — fløj Døren til Fangekammeret paa vid

Væg og Baronen og L e t a c q, begge bevæbnede med
Hirschfængere, ind til os.

Nu sprang Mølleren op og søgte Udgangsdøren.
Jeg indsaa straks, at hans Flugt maatte blive vor
visse Fordærvelse, da han sikkert vilde hente For-
stærkning. Idet jeg derfor raabte til mine Hjælpe-
(ropper:

»Tag Dolkene fra dem og bind dem!« for jeg

hen og stillede mig i Vejen for Mølleren.

»De bliver her og holder Dem rolig! < jeg svin-

gede mit Vaaben. »Gaa hen og sæt Dem!« befalede
jeg, han adlød.

Imidlertid blev Skurkene snart afvæbnede og
bagbundne.

Saa vidt var vi komne: men hvad nu? Jeg var
virkelig forlegen med Sejren; thi hvad skulde vi gøre
med Fangerne? Dræbe dem? det faldt mig ej engang
ind; løslade dem paa Æresord? det var del samme
som at fælde vor egen Dødsdom. Og saa Molleren'^

han var lige saa lidet at tro som de andre to.

St. St. Blicher : Samlede Noveller V. 1

3
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Der hon.cik noirlc Sekunder under fuldkommen
Tnvslied fra bei?ire Sider; inj?en skulde sitre, nt her
saa nys var kæmpet naa Liv oa Død ou, alle Kæm-
perne do£r i Live. Men denne Stilhed var mere æn(?-

stelij? end Trmmelen før: Vaahnenes Klirren, Bordets
O!? Stolenes Knatjen oa Brarren havde ikke nær det

fry^leliiJe som vor stakaandede Pusten.

L e t a c q brod Tavsheden. Maaske havde han
allerede, inden han løste oa bevæbnede Baronen,
lagt den Plan, som han nn fremsatte:

»I eller vi,« satrde han til Pariserne, >.der er in£?en

tredje Udvej. Kommer I løs, da koster det alle vi

andres Liv, og derfor maa T finde jer i nogle Dages
Arrest.«

Her vendte han sig til Baronen orr mia:
»Vi maa udvandre — der er in^f*n lænirere Op-

sættelse midi??. Indtil vi kan være i Sikkerhed, maa
disse forvares hernede i Gravkapellet.«

»Men han?« faldt Baronen ind og kastede et

Blik paa Mølleren.

Letacq svarede ikke; men han skiftede Farve
— des M o n 1 i n s var jo Suzettes Fader.

Jeg tog Ordet for ham og sagde, ikke uden nogen
Bitterhed:

»De maa holde Deres Venner med Selskab.^

»Meget vel!« svarede han: »men naar nu alle de
gode Herrer rejser bort og kommer vel ikke mere
igen, hvad skal der saa blive af os? hvem skal lukke
os ud igen?«

Min Tanke faldt paa Suzette.
»Det skal Deres Datter.«

Her saa Letacq halvt spørgende o£r halvt be-

dende til mii?: Mølleren nikkede med et polisk Smil.

Under alt dette havde be^ire de bundne siddet

ubevæ£?elige paa Jorden med Rvrrrten til Væ^r^^en. der

hvor de var henstillede: kun den m^^rkes skulende

Øjnes Rullen og den lyses Snøften igennem de sig
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ud og ind bevægende Næsebor tilkendegav deres ind

vortes Harme.
»Allons done!« raabte nu L e t a c q og rejste den

ene efter den anden, og nu gik Toget ned i Grav-

hvælvini?en.

Mølleren maatte gaa foran, bære Lyset og hæve
den tunge Lem, der bedækkede Nedgangen.

Herpaa, imedens Baronen o£? jeg stod Vagt, hen-

tede L e t a c q Levnedsmidler, Tæpper, Lys og Fyr-

tøj, og da han dermed var færdig, anbefalede han
Fangerne Rolighed og Taalmodighed og forsikrede

dem, »at de om tre Dage skulde erholde deres Frihed:

men gjorde de Forsøg paa at bryde ud eller larmede,
vilde vi snart bringe dem til evig Tavshed.

Da Lemmen var lukket og en Marmorsten ved
forenede Kræfter lagt over den, sagde han til mig, dog
med Vilje saa højt, at de dernede kunde høre det:

»Nu er der ingen Tid at spilde! inden fireogtyve

Timer maa vi være herfra; thi om fire Dage gaar
Skipperen.«

Dette sagde han for at indbilde dem, at vor Flugt
gik til B o r d e a u x. Hverken Baronen eller jeg vid-

ste endnu dengang, hvor han vilde føre os hen.

Vi ilede alle tre til Adelaides Værelse.

Da Pigen havde underrettet hende om det nat-

lige Besøg, fandt vi hende vaagen og i ængstelig Be-
kymring. Vi fortalte hende, hvad videre var sket, og
at vi uden Ophold maatte fly hendes ulykkelige Føde-
land. Hun modtog vel dette Budskab med Forskræk-
kelse, men indsaa dog straks Nødvendigheden af dette

lunge Skridt og gav sig til med vores Hjælp al ind-

pakke sine Juveler.

Den herlige Letacq havde længe forudset all

dette, og derfor kunde han straks bringe os fire fuld-

stændige Nationalgardedraater — thi Adelaide
maalte ogsaa bære Mandsklæder. Snart stod vi helt

udmunderede og udrustede. I Patrontaskerne havde
vi vore Penge, Kostbarheder og Linned.

13»
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Endnu s I od lilhai^c id oNcrdraj^r S u / c I I c T^iin

ejernes Indridse, men o^' nu'd dtd sjunnic id l)(dr<)

hende de l'urlii^c I lennneliijliedcr dei'es I' ieni^'slinj^

o^' vor rdMindrinij, I hmdlini^er. der l)e;^^,L(e Nur li^'e

dodskyldii^e. Doj^, her \ iu* iidel andet for.

L e I a c (j |)aato|:,' si^^ denne HestilHn^', lor liani

den Inni^^esle i hele hans Liv, han skulde si^'e shi

elskede et lani,d ja rinieliirvis del sidste I^^arvel:

thi livo vilde deni^ani^ stole paa Eniii^rantlovens Op-
iiævelse, oi^" om han endoi; noi^^^n Sinde lurde xcnde
tilbage, hvor vai- saa S ii z e M e/ i (iraxcn/ ellei" i

en andens Arme?
Visselii», min Son! hans Ofl'er \ar na^sten mer

end menneskelii>l, derfor kan ej heller Mennesker
fnldelii^ lonne ham. Din Moder oi^^ jeg gik \('l Dods-
farer i Møde, men dog med Haal) om Livet og Kær-
ligheds Glæde; han derimod forlod begge frivillig(Mi,

alene for at frelse os og grunde vor Lykke.
Efter en Times Venten saa vi ham igen. Han

var bleg havde grædt; men Dydens Sejr stod

malet i hans bestemte Aasyn. Tavs vinkede han ad
os, vi fulgte ham. Jeg bar A d e 1 a i d e s Bosse, skad-

\ende støttede hun sig paa min .\rm. Stille Taarer
og dybe Sukke \ar hendes Afsked med det elskede

Hjem.
Hvorfor skulde jeg opholde mig Ned Beskrivelsen

al Nor Flugt? den lignede saa mange Tusinde andres.

L e t a c q havde el Søskendebarn bosat i N a n-

i u a ved H e 1 v e t i e n s (Sehweizes) Grænser: did-

hen førte han os efter fjorlen Dages Vandring, paa

hvilken han ved sin Snildhed, Mod og Aandsnærva*-
relse reddede os af flere end een farlig Forlegenhed.

Næste Dag stod vi paa sikker Grund. Endnu
en Gang vendte vi os om mod det ulykkelige

Frankrig.

»x\dieu pour jamais!< (farvel for stedse) sagde

Baronen grædende og skjult(* sit Ansigt med begge

Hænder.
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A (I c 1 a i (1 e skjnlU* sil ved min liann.

L c I il c q luLslraklc sine Arme mod S u z (M I c s

Hjem og hulkede: Jamais!- (aldrig.)

Del kan'e Navn kom aldrig mere o\er hans
]^æl)er.

Aaret deretter, samme Dag som din Moder fødte

dig til Verden, erlioldt vi de førsle Efterretninger fra

(] h a t e a n v i (mi \ ved en dansk Køhmand i B o r-

d e a u x:

S n z e I t e - var død.

Her har du nu min og min ædle Vens Ungdoms-
historie. Skal han overleve mig, da forsød hans sid-

ste Dage! a^r hnm som en Fader, og elsk ham som
dine Fora^ldres frelstMide Engell



Keltringliv*

Jeg har lo Ting at gøre Undskyklning tor: Tite-

len og Fortællingen. Den første er plat, plump, mod-
bydelig maaske for en fin og delikat Smag; den anden
er ligesaa. Ikke fordi jo Skildringen af store Kel-

tringer er den interessanteste Side baade i Historien og
Romanen; men man kalder dem ikke saa — det

er et, og dernæst maa slige pikante Karakterer tilhøre

Folk af Stand, i det ringeste Folk af ærlig Stand, og
ikke saadanne, med hvem ingen Bonde spiser af Fad.

Hvo kan nægte, at Claudius og Messalina, Pave
Sergius og Marozia, Front de Beuf og Ulrica levede

ret et Keltringliv? men vel at mærke, i Paladser og
ikke i Faarehytter. Hvad der klæder fyrstelige Per-

soner, hellige Prælater, normanske Riddere, kan ikke

skikke sig for jydske Natmændsfolk: Nero er et

stor t Uhyre — Jens Langkniv en lumpen Kel-

tring.

Det falder aldrig det dannede Menneske ind at

moralisere over den tyrkiske Sultans Maner in puncto
sexti; at han holder tre Hundrede Mætresser, naar en
kristelig Prins tidt lader sig nøje med tre Stykker —
det er et s t o r t Galanteri. Men at en rejsende Glar-

mester har tre Koner, kaldes med Rette et liderligt

Levned. Den moralske Følelse oprøres, naar saadan
en Keltring kaster Kæp med den første den bed-

ste: men faar en Konge Lyst til en af sine Undersaat-
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ters Koner eller Døtre, siger man smilende: »han
kaster Tørklædet«.

Det er ikke Tingen selv, som kommer paa Mo-
ralens Vægtskaal, men hvo der gør den, og hvo r-

ledes den gøres; at udsuge et fjendtligt Land kal-

der man at brandskatte, at dræbe og lemlæste
nogle Tusinde Mennesker faar Navn af en g 1 i m-
rende Sejr, at opbrænde en Stad og ødelægge en
Provins header Erobringer; men naar vore

jydske Keltringer brandskatter, det er at u d-

s u g e, naar en Prævlikvant vinder afgørende Sejr

i en Duel paa Tornkæppe eller Foldeknive, d e t er

et Mord, og skulde han afsvie en Straahytte (som
yderst sjældent turde være Tilfælde), d e t er virkelig

Mordbrand. At stjæle et Land, ved enhver, er

et stort Foretagende, at stjæle en Gris eller et Faar
er et gement Tyveri, Attila og Semiramis faar Plads
i Historien — Stoffer Enøje og Lange Margrethe i

Viborg Tugthus.
Men jeg er nok nærved selv at tale som en Kel-

tring og i Stedet for de tilsigtede Undskyldninger at

skeje ud til en Slags Apologi for mine gemene Heltes

Keltringliv; dog dette er ingenlunde mit Øjemærke!
jeg har fuldt op med at forsvare mig selv, er endog
i denne Henseende temmelig raadvild, ved ej heller

anden Tiltlugt end denne: en god Ven har op-
fordret m i g. Man tro ingenlunde, at jeg ogsaa
heri skulde lyve og gøre mig skyldig i det sædvanlige
Snerperi! Nej, denne Sinde taler jeg den rene Sand-
hed og kunde gerne nævne min Mand, dersom det

ikke var for at kompromittere ham.
»Skriv os en Keltringhistorie!« har han flere

Gange sagt til mig, »den kunde blive snogsk nok.«

»Fy!« har jeg svaret, »det er et gement Stof.«

»Hvisaa?« har han gensvaret, »indtager ikke Zi-

geunerne en Plads paa Scotts, Goethes, Mullers og
tieres Malerier? Natmændsfolk er jo de danske Zi-

geunere — giv dem saadant Navn, om du synes.«
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Men delle sidste syntes jeg nu ikke om, Keltring
er el ^'odl dansk Ord, og det vil jeg })ehol(le.

Men inden jeg skiller min Fortale, bor jeg liliøje

nogle ikk'^ unødvendige Bemærkninger ved det om-
handlede Ord. Kel trin g er en Benævnelse, som
af Almuen lillægges de omvandrende Natmændsfolk
i Særdeleshed, men som disse ikke selv vedkender sig.

Det involverer (mdeholder) i Bondens Mund og brugt
i denne sæ^regne Betydning ingen Forbrydelse, saa
al det x\djektiv skikkelig gerne kan forbindes

med Substantivet K e 1 1 r i n g.

De ægte Keltringer — ikke dem, der findes ad-

spredte over alle de andre Stænder — udgør et iso-

leret Selskab, en Stat i Staten, og derfor sagde hin
rejsende Franskmand rigtigere, end han selv vidste:

en Danemarc il y a une nation, qui s'appelle Kiel-

Irings, elle n'est pas si bien cultivée comme les aulres

Danois. (I Danmark lever der et Folk, som kalder
sig Keltringer, og som er mindre kultiveret end de
andre Danskere.) Denne Nation da kalder sig selv

rejsende.
En træffende og ret egentlig Benævnelse! thi Li-

vet er for disse Mennesker mere end for noget andet
en Rejse. De rejser i ordret Forstand gennem
Livet, da de kun sjælden har blivende Sted, men
vandrer fra By og til By, da de ikke har Hjem,
men kun »Herberg e«. De fødes, gifter sig og dør
— alt sammen paa Rejser. At man derfor vil kalde

dem Omløbere og Vagabonder, finder de med
Rette højst fornærmeligt. Nomader er de, og det lige

saa fuldt som Kalmukker og Beduiner. De er rej-

fende saavel som Mungo Park, Belzoni og Oberst
Sundt; men disse falder det ingen ind at karakterisere

som Omløbere, fordi deres Omvandringer sker i

det store — deri stikker det.

Og finder jeg her et kønt Træk, der udmærker
disse s m a a Vbyageurs (rejsende) fra mange af de
store: de vandrer inkognito, uden Prætensioner og
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Præsentationer, og piner os ikke bagefter med Rej-
ser«, der ofte er mere trættende at læse end at gøre.

Hvor lærerig er ikke denne Tavshed! Ak! at dog
mange vilde efterligne samme i Stedet for at fylde

hele Bind med falske Efterretninger og skæve An-
skuelser — med skæve Sideblik til de Stormænd ellei*

I il de store Skribenter, som ikke har gjort nok af dem
— med end mere uforskammet og mesvis Ros til dem,
der højst nødig saa sig paa saadan Maade fremdragne
og stillede olTentligt til Skue, som om dette skulde
være Betaling for et Maaltid Mad eller et Natteleje —
med kalejdoskopiske Landskabsmalerier og sværme-
riske Paroksysmer, der begge er lige dunkle og ufor-

staaelige — eller med Spisesedler, hvilke stundom dog
er de fedeste Stykker af Bogen og, da de kan tjene

lil at vække Appetitten — tillige de uskyldigste!

Saa meget til Indledning.

Tørst — Prævlikvanterne*) Lakvirum**) —
Keltringlatin — Keltringvejr.

Dagen var lummerhed. En heftig Sydostvind
blæste Varme ned — det var en ren Scirokko. Hvid-
Hgrøde Tordenskyer optaarnede sig hen over Hori-
sonten i Østen og Vesten. De lignede en Række af

Snebjerge, hvis Kanter Solen forgylder, afdelte ved
dybe og dunkle Dale. Efterhaanden mistede en Sky-
top efter den anden sit skarpe Omrids, udtyndede og
udvidede sig i lettere, lysere Strimer — Tegn til, at

Himlens Artilleri« begyndte at tordne; men Buldret
(h'uknede i Blæstens susende Strøm og Blinkene i

Solens Straalehav.

*) De veltalende, den Benævnelse, disvse Folk indbyrdes givei*

sig selv.
**^ Ondt Vejr.
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.]vi^ vandrede trem midi imellem begge de ild-

sprudende Bulterier. Torsien drev mig; uaglet den
slærke Varme log jeg hurtige Trin for at naa et Kær,
hvilket jeg med Sikkerhed vidste skulde belinde sig

i den Retning, jeg fulgte; hvor langt del var borte,

kunde jeg ikke skønne, da der paa denne flade Hede-
strækning ikke fandtes nogen ophøjet Genstand til

Mærke, og havde der end været en saadan, den disige

Lufts sitrende Bevægelse vilde dog have forvirret og
gjort det ganske utydeligt.

Endelig øjnede jeg Toppen af nogle Vidjebuske
og en bleg, grøn Stribe i Lyngen. Min Hund, endnu
mere vansmægtende end jeg, vejrede højt og sprang
foran mig derhen; jeg misundte liam hans Forspring.

Desværre uden Aarsag. Jeg saa ham snart skrabe
i Jorden og vidste nu, at Kæret var udtørret. Allige-

vel gik jeg did for med egne Øjne at indhente den
sørgelige Erfaring. Her stod vi begge skuffede i vor
brændende Forventning. Jeg kastede mig mismodig
ned; men min stakkels Ledsager peb og fantede og
skrabede ivrig det visne Græs til Side for at køle det

gispende Bryst i den endnu lidt fugtige Engbund.
Beklag os ikke, medlidende Læser! Jeg har

kendt en Mand — et Lykkens Skødebarn, en Skæb-
nens og Menneskenes Kæledægge, som roste sig af,

»at han aldrig i sit Liv havde været rigtig sulten eller

tørstig« — beklag ham! den ulykkelige vidste

ikke, hvorledes Vand smager, vel endnu meget min-
dre, hvad det er, udmaltet af Gang, svinglende af

Hede og brændende Tørst at kaste sig i Bølgens
kølige, styrkende Favn. Denne Lyst ventede mig kun
en lille t jerdingmil fra det vandløse Kær, hvor jeg

kendte en med Lyng og Pors indfattet Hedesø.
Genfødt til nye Anstrengelser, med hin ubeskri-

velig søde Dirren i alle Nerver, sad jeg lidt ophøjet

over Søen i Vindsiden paa en Gravhøj — den eneste

i Omkredsen, saa vidt Øjet naaede. Hunden laa ved
mine Fødder og delte de ambrosiske Lækkerbidske-
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lier, Ost og Brød, da en levende Genstand tildrog sig

hans Opmærksomhed; thi han rejste Hovedet lidt

i Vejret, skød Ørerne op, trak Øjenbrynene sammen,
knurrede og udstødte et Par Smaabjæf. Jeg drejede

mig om og saa et Væsen nærme sig, som vel kunde
forbavse baade Mennesker og Hunde. Det var nemlig
intet mindre end en Slags Amtibie eller Hermafrodit,
en uhyre lang Holofernes med Skørter paa, et Væsen
altsaa — foroven Mand, forneden Kvinde. Skikkel-

sen skred, med en Lanse i hver Haand, hen imod
mig — min Tommelfinger faldt af sig selv om Ha-
nen paa Geværet. Men snart opdagede jeg, at Lan-
serne ikke var andet end Kæppe, og endvidere, at

Væsenet var en Dobbeltligur med to Hoveder, fire

Arme og fire Ben — med korte og klare Ord: det

var en Mand baaren af en Kvinde, en noget mindre
end halvvoksen Dreng fulgte tæt bagefter. Vejen
lob neden om Højen paa den modsatte Side; men da
de kommende havde Solen lige i Øjnene, kunde de
ikke se mig — Hunden tav, enten af Skræk eller af

Forundring.
En Mand, som — figurlig talt — med Taal-

modighed bærer sit Huskors gennem Livet eller af

Kærlighed sin Kone paa Hænderne, er ingen stor

Sjældenhed; men en kvindelig Korsdragerinde i bog-

stavelig Mening — nemlig med sin Mand paa Ryg-
gen — var endnu aldrig forekommet mig. Historien

om »die Weiber von Weinsberg« har stedse syntes

mig lidt fordægtig, »det er langt borte og længe si-

den«, sligt tildrog sig. I alt Fald var det kun en
kort Spadseretur og dermed forbi, »einmal ist kein-

mal«. Og disse »verrufene Weiber« ansporedes jo

mægtigen dels af Frygt for Enkestanden og dels

maaske af Lyst til at gøre Opsigt blandt de fjendtlige

Herrer Officerer. Her, paa den store, øde Alhede,
maatte findes andre Aarsager, den første, jeg opda-
gede, var denne, at Manden manglede begge sine

Fødder.
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Da del lille Selskab var koiniiiel midi lor Hojen,
,:^jurcles lloldl, K\in(Jen drejede Rygj^'eii li! Skraa-
iiiiigeii, Ix^jede sig lilbagc" oi^ alhessede sin Byrde;
derpaa retlede o;,' rallede luui sig nogle Gange, pu-
slede ud og nedlod sig imellem Manden og Pogen.
Den sidsle lagde en lille Pose i hendes Skod. Der
l)lev Iremiagel nogle Fodevarer (jg sjnsl i al Stilhed.

Saa snarl det tarvelige Maallid var endt, begyndtes
en kort Samtale, af hvilken jeg kun namsede enkelte

Ord; thi den førles i el Sprog, hvilket jeg af adskil-

lige Udtryk — saasom >Jup , >Brall , I^ukkasch<.

(Hej — Lystighed — Svir) — snart erkendte for del

saakaldte »romaniske. Efter nogle Minutters For-
løb var Materien udtømt, og alle tre lagde sig til

at sove.

Jeg rejste mig nu og gik om paa den anden
Side af Højen for at lage den slumrende Gruppe i

Øjesyn. Manden var en lille, men — paa del nær,
at han manglede Fødder — ret velskabt Figur, med
et frisk, brunladent Ansigt; han lod til at være i

sin kraftigste Alder. Kvinden var endnu langt mør-
kere af Farve, havde store, sorte, sammenløbende
Øjenbryn, en afstumpet Næse, fyldige Kinder, en
temmelig bred Mund med tykke Læber, mellem
hvilke fremskinnede de misundelsesværdigste sne-

hvide Tænder. Hun var megt før af Bryst og Lem-
mer og saa vel ud til at kunne tage sin
Mand. Saa vidt havde jeg taget Skue af det synder-

lige Par; men hvad har man set af et Menneske, naar
Sjælens Vinduesskodder er tillukkede? Saa meget
(mitrent som Bindet om en Bog.

Jeg havde allerede vendt mig bort for al gaa
videre, da Purken gav sig til at raabe: »Madrum!
P a d r u ml en Høvl! en G r ø n s p æ t! « (Mo-
der! Fader! en Hund! en Jæger!). Kvinden slog et

Par sorte, dybtliggende og alvorlige Øjne op, satte

sig langsomt over Ende og nikkede ad mig paa en

Maade, som er disse Mennesker egen, naar de hilser
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no^en. I del samnio aabneck' Manden for tvende

slore, lysblaa, muntre og livlii^e .Oklinger (Øjne):

han tog Hatten af, men blev liggende i sin magelige
Stilling.

Jeg taler gerne fremmede Sprog, ikke for at

glimre med mine lingvistiske Kundskaber; men det

medfører en særegen Behagelighed saaledes at f a-

m i 1 i a r i s e r e sig med Udlændinge, da man ellers

Ilden dette Meddelelsesmiddel maatte betragte hver-

andre som døvstumme. De magiske Ord løser Tun-
gen, aabner for Sjælens Tankegemme og bringer Liv
i hin spirituelle Tuskhandel, ved hvilken begge Par-
ter vinder. Tilmed den sødtpirrende Overraskelse:

naar en rejsende, der møjsommeligen slæber sig

Frem i det uvante Sprog, nu med eet tiltales i sit lif-

Hge Modersmaal, da faar Tanker og Tunge Liv og
Vinger, Talen strømmer i flydende, ustandset Løb

den fremmede er y^aa een Gang hjemme, han er

atter iblandt Slægt og Venner.
Ikke af nogen her anført Grund — snarere

u (1 e n Grund, som vi saa ofte taler og handler —
fik jeg det Indfald ikke at ville sætte min rotvælske
Praas under en Skæppe.

Jeg nikkede igen til mine Arabere med et

»G o d d e i s, G e n t er!« (God Dag, Folk)

.

Et let Smil for over Kvindens asiatiske Ansigt:

men Manden hævede Overkroppen, støttede sig paa
begge Haand flader og saa med urolige Blik snart paa
mig og snart paa Damen.

>Er det dinnoses Maje? (Kæreste) vedblev jeg.

»Sibe, sibe,« (ja) svarede han hurtigt og gav
hende tillige et ret venligt Øjekast.

»Det er Mængeri (Besværlighed) for dinnoses
at bære din Knasper,« (Mand) sagde jeg til hende.

»Nobes,« (nej) svarede hun kort og baskede
med sin Ka^p i Lyngen.

Jeg greb nu i Lommen, gav Drengen ei Par
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Skillini/ — hvorfor Manden meget hoflif^t lakkede -

sai^de Farvel oj? ^ik.

Forst da iea var kommen et lam?! Sfvkk(» bort,

fortrod \c^, at jetr ikke havde spiirijt disse Mennesker
lidt nølere nd. Men saaledes i?aar det, jo nærmere
vi er det ualmindeliije. det mærkeliire, io mindre
vækker det Interessen. En Mand kan bo i ti Aar paa
Moen nden at se Klinten, men reiser maaske til

Schweiz for at se Schreckhorn ocj Stai»bbarh: en an-

den har to Gan^re været ude at se Rhinfaldet, men
endnu ikke een Ganj? ved Vesterhavet, skønt han hver
DaiT kan hore dets vældiire Torden. Da iecr besaa
Rosenborcr, skete det i Selskab med fire Københav-
nere — vi var der alle fem for første Ganj?. Den,
der havde Pen^e oi? Tid, kimde £?orne faa i Sinde
at svinne til Norwood eller Siebenbliriren for at tai^e

en Zii?ennerlejr i Betrar'tnim?: men vore danske Pa-
riaer kan gaa ham daglis^en forbi uden at værdiges
et Øiekast.

Hvor svnderli^ — tænkte jeg siden — er dog
ikke denne lille Karavane! Hvor negennvttia, hvor
srærk, trofast, ia heroisk er il^ke denne Kvindes Kær-
hVhed til en hjælpelos Krøblim?, hvem him paa sine

Sknldre bærer — Gud ved, hvor lam?t og hvor læni?el

Hvor vældii? er do£f den nsynlif'e Mairt, som har for-

enet disse tvende Væsener — Ørkenens, den vilde Na-
turs vilde B^rn! Og do£r imod Naturens General-

refrler; thi ellers er det Ranken, der snor si£f om
Elmen, den svage Kvinde, der søger Beskyttelse hos
Manden — her er det omvendt.

Under saadanne Tanker vendte jeg om isen for

at oprette min Forsømmelse og nærmere at lære at

kende det forunderlige Par og dets vistnok besynder
lige Skæbne.

Jeg gik over en Fierdim?vej tilbacre til Højen:
men Karavanen var allerede borte; saa langt som jeg

kunde øjne, var intet levende Væsen at se.

Det var henimod Aften — jeg maatte tænke paa
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Natten. Den By, hvor ]ea havde beshittet at til-

brincfe samme, var over halvanden Mil borte, o^ i

Mellemrummet fanfltes — saa vidt jeg vidste — ingen

menneskelii? Vaaning.
»Svdostblammer og Kyindeklammer vil gerne

endes med Vand,« siger Jyden. Dette kan slaa

feil, især om vedkommende beholder Marken og det

sidste Ord; men Rii?tii?heden af hint stadfæstede sig

paa en for m\^ saare følelig Maa'^e.

Blæsten havde lagt s\a: men Himmelen var over-

trukken med mørke, lavtdrivende Skyer. Torden-
drønet hørtes lydelirrere og Ivdeliirere, og enkelte Lvn
glimtede trindt omkring mig i det fierne. Jea mær-
kede vel, at jeg ikke kunde undgaa Veiret, belavede
miJ? derfor paa en vaad Trøje, men tillige r>aa Nv-
delsen af det stolteste Natnrsvn, vi her til Lands
kender. »Hede — Nat — Torden og Lvnild«, saa-

ledes beskrives hin Sknenlads, hvornaa Lears Vanvid
raser, fry£?teligere end selve Elementerne. Her havde
jeg io samme Sknenlads, samme Dekorationer, sam-
me fortrinliije Maskineri, oc — ieg var ene, nstand-
set, uforstvrret knnde min Fantasi nu flvve paa Stor-

mens Vin^e og ride paa Tordenens Pile.

Frygt ikke, adstadige Læser! at jea her skal rive

dig nd af din fornuftige Siæls afmaalte, ordentlifie

Pasi?ana. Denne Sinde skal ieg ikke pine di^ med,
hvad ieg har tænkt oa følt: thi noget er af den
BeskafTenhed, at je£f vil beholde det for mig selv

alene. Oa noiret er af en Genre, at jeg ikke kunde
meddele dig det, om jeg ocrsaa vilde. Dersom denne
Fortælling skulde falde i Hænderne paa en, som har
ladet sig gennembløde for at betragte et natligt Tor-
denvejr, — en saadan ved omtrent, hvad jeg mener.
Andre maa nøies med, hvad jeg saa og hørte.

Det blev Aften — det blev Nat. Uveiret var om
miu, var over mig. Thors Vogn buldrede. Akslerne
gnistrede, Bukkefødderne klaprede op og ned ad
Skyernes Bjerge og Dale, Regn og Hagl styrtede dra
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sende llnrmeiul<') jied. Hiel^Miiørke og blændende
F^ysglinil vekslede med hinanden, snart vandrede jeg
i synligt, ioleligl Mulm, snarl laa Heden loran mig
i tvivlsomt Lys, og Himmelen viste mig i hurtigt*

()jel)Hnk sit sønderrevne P^)rhæng. I saadanne Mo-
menler savnede jeg intel uden Maeheths Hekse.

Pennekas*) Drallers**) Keltringbal.

Foran mig visle sig et stilleslaaende Lys, som
Forsvandt, hver Gang et Lyn udbredte sit stærke Skær,
men kom igen, naar det atter blev morkt. Jeg vidste,

paa hvad Lag i Heden jeg omtrent maatte befinde

mig; jeg vidste tillige, at her ikke kunde være — i

det mindste for et Par Uger siden ikke havde været
nogen menneskelig Vaaning.
Jeg standsede af og til for at iagttage, om Lyset

bevægede sig. Nej! — det kunde følgelig hverken
være Lygte eller Lygtemand, men vel et af hine hem-
melighedsfulde Meteorer, der menes at betegne ned-
gravede Skatte eller nedgravede Lig. For disse fryg-

Icde jeg ikke, for hine langt mindre, jeg blev da ved
at gaa fremad. Skinnet blev stedse større og klarere.

Jeg havde atter gjort Holdt, da et vældigt Lyn-
glim I oplyste foran mig en Genstand, der saa ud
som et Hus uden Tag. Jeg studsede og tænkte uvil-

kaarlig paa hine interimistiske Balsale, som under-

jordiske siges at oprejse til natlige Orgier. Dog —
hvilken fornuftig Bjergmand eller Bjergmandskcme
vilde vel i saadant et Vejr bestemme sig til at danse
oven paa Jorden?

Himmelens Lys udshd^Uvs: men dette jordiske

ta'udtes paa ny, jeg stirrede, jeg lyttede svage To-

*) En Rro.
"**)[ Bondeassemble.
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ner som af et Strengeinstrument, stundom tabende sig

i Tordenlarmen og Blæstens Susen, kom til mit Øre.

Altsaa alligevel en natlig Dans! og det her paa den
vildene Hede, i den vildene Storm! Skulde jeg blive?

gaa tilbage eller frem? Nysgerrigheden raadte til

det sidste, jeg havde jo aldrig tilforn været i Hekse-
selskab eller Bjergmandskommerce.

Atter gik jeg et Stykke fremad, fast besluttet at

indtrænge saa langt som muligt i denne rædselsfulde

Løndom, men hvis jeg her skulde træffe paa et af den
forføriske Morganas Slotte, da at blive smukt uden-
for og fly. Jeg kom nu saa nær, at Lyset antog en
firkantet Figur — det skinnede fra et Vindue i det

forheksede Kastel. Jeg holdt atter stille. Strengelegen
hørtes helt grant! det var en Violin og ingen Harpe.
Denne Omstændighed beroligede mig i Henseende til

morganiske Fristelser, men satte mig derimod i Tan-
ken hen til Pikkeniker, hvor Spillemændene er Gede-
bukke, nemlig de bloksbjergske. Jeg lyttede. Musik-
ken blandedes med RaaJjen og Latter. Jeg stirrede,

dunkle Skikkelser svævede frem og tilbage der inden
for Vinduet — jeg var sælsom til Mode.

Imidlertid havde Uvejret fjernet sig, det holdt

op at regne, og en enkelt Stjerne glimtede hist og her
med »grædende« Øje gennem hurtigt drivende Taage-
skyer. Det østerlandske Hus stod nu i kendeligt Om-
rids, jeg vovede at træde det ganske nær, jeg vo-

vede at udstrække min Haand for at erfare, om det

var af jordisk Stof eller bygget af saadanne Materia-
lier, som Feer og Hekse bruger. Jeg følte, jeg saa,

Hytten var opmuret af — Hedetørv, saa sanselige,

saa ægte, som nogen findes.

Her var altsaa en menneskelig Vaaning, ergo
kunde her være en, og jeg havde før sluttet falsk,

som man saa tidt gør, naar man slutter fra posse
(kunne) til esse (være). En anden, mere fast i sine

Principper end jeg, vilde have sagt: »Her er intet

Hus, for her kan intet være.« Jeg derimod, som
si. St. Blicher: Samlede Noveller V. 14
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ikke er slærk i Lof^'ica, anlo^' bona fide (i god Troi
Huset for et Hus o^' undrede mig aleiieste over, hvor-

lunde det var kommet lier og til hvad Ende?
Jeg maa gøre en Digression (Afstikker), der hver

ken er lang eller uforanlediget. Den, der har rigtig

Lyst til Dans, er aldrig forlegen for et Lokale; da
Franskmændene (som ogsaa er en ret egentlig dan-
sende Nation) med Storm havde indtaget Konstan-
tinopel, dansede de i Sofiakirken lige saa svedige
og blodige, som de kom fra Murene. Da de med
Storm havde indtaget Tuilerierne, dansede de i

de kongelige Sale, hvis Gulve var malede med b 1 o

dige Roser; da Bastillen var jævnet med Jorden,

dansede de paa Tomten. Dette sidste huer mig
bedst, og sindrig, poetisk, indholdsrig var hin korte

Indskrift paa den simple Støtte, der betegnede Fæng-
selets Sted: »her danser man«. Her — nemlig
— hvor man før sukkede og hylede, her, hvor der
var kun Graad og Tandgnidsel, hvor Despotismens
Oifere nedstødtes le vende. i Graven, her, hvor der

Jnirde have staaet samme Devise over Porten som
ved Indgangen til Dantes Helvede: »Lad Haabet
blive udenfor!«

Naa da: ogsaa her, midt paa Alheden, en Mil

fra det næ^'meste Hus, her, hvor tilforn kun hørtes

Vindens Suk i Lyngen og Hjejlens Hylen, hvor Van-
dreren fremstødtes i natligt Mulm<; uden Haab om
Husly og Aftensmad, smægtende efter en varm Kak-
kelovn og et Fad varm Grød — ogsaa her d a n-

s e r man — jeg blev vel til Mode og traadtt*

lien for Vinduet for at tage Balsalen og de dansendi*

i Øjesyn.

Hvor skal jeg faa en nederlandsk Pensel

lil at male denne ned er lige Scene? Hvorledes
skal jeg skildre den for slige Dekorationer ganske
fremmede Læser denne >. hyggelige« Stue med Loft

af Ler, Vægge af Ler, Gulv af Ler? hvorlunde skal

jeg fremstille ham den ædle Simplicitet i Møblemen-
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lei? uhøviede Fyrrebænke, blakkede Egekister, be

satte med sorte Lergryder og Fade, med grønne
Brændevinsflasker og blanke Glas med drejede Træ-
fødder? hvorledes skal jeg bibringe ham en klar Fo-

restilling om Værelsets clairobscure (Halvmørke), en

Virkning af fire Tællepraaser, som var klistrede paa
V^æggene? og fremfor aU de levende Figurer? Jeg
vil holde mig til disse.

Midt paa Gulvet drejede tvende Par sig i den vel-

bekendte »schvs^abischen Wirbeltanz«; men Rotatio-

nerne var saa voldsomme, at det blev mig umuligt at

fiksere de dansendes Ansigter. Paa en Bænk lige for

Vinduet sad tvende andre Par, hvis blussende Kinder
tilkendegav, at de nylig havde forladt Gulvet. Ved den
ene Side af dem, paa Hjørnet af en flad Kiste, sad

Spillemanden og slog Takt med sin Træskohæl, og
ved den anden stod to pjaltede Børn skrabende Sko-
verne af en sort Grødgryde.

Nu var Valsen ude; men i dette Øjeblik frem-
Iraadte en Person, som hidtil havde staaet skjult for

mig. Han gik tvært over Gulvet og forsvandt paa
den anden Side. Jeg saa altsaa kun hans Profil; men
det var nok for mig til at genkende Fyren. Naar jeg

siger, at det var en undersætsig Krabat, med nedhæn-
gende Aksler og et vældig stort Hoved oven paa dem,
at han var meget ramskoppet, havde en bred Mund
med tykke Læber, smaa Øjne, der, naar han talte, var

i uophørlig Bevægelse — omtrent som man beskriver

Buskmændenes — at dette store, koparrede Ansigt

viste i den hurtigste Afveksling but Alvorlighed og raa

Lystighed, at hele Karlen havde en saa bestemt, fast

og ilende Gang, at man blot behøvede at se ham bag-
til for at sige: »Den Knægt er vist en af dem, der

ikke betænker sig længe paa at putte Kniven i Livet

paa hvem der kommer ham for nær« — naar jeg saa-

ledes betegner ham, da er der i det mindste tre Men-
nesker til foruden mig, som vil mindes at have set

ham før, om saa kun en af disse har profiteret af
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hans r o I \ a^ I s k c Privatissinia. .lej^ ))ehover vci

næppe al forøge Signalemenlel med den Bemærkning,
al lian havde den Korsfæstedes ]5ille(h» indlatoveret

paa sin venstre Arm.
Straks (ler|)aa kom denne l^rofessor i det rotvæl-

ske og romaniske Sprog trællende baglæns ud paa
Gulvet, saa om til Spillemanden og nikkede, tram-
pede nogle Gange haardl i (inlvet og slyngede Armene
sammen over Brystet. 1 saadan Stilling ventede han
den Dame, han havde været henne at engagere, men
hvem jeg fra mit nærværende Standpunkt endnu ikke
kunde se. Musikken begyndte, det var en Slags Reel

i rask to Fjerdedel Takt.

Som en — ja hvordan en? som en Furie? nej,

dertil var hun alt for knøv — som en — Pentesilea

furens, qvæ mediis in millibus ardet?

(rasende, som brænder midt iblandt Tusinde) ikke

heller; dertil var hun for stumpet, for buttet, for sim-

pelt og fredeligt kostumeret— som Madame Schall
i en Zigeunerdans? det var nærmere ved Meningen:
men ellers, naar jeg maa bruge Lignelser af min egen
Opfindelse og efter min egen Smag: som en Top, som
en Sysselkone, som en Snurrekok, for ud paa Gulvet,

foran og efter og runden om den letspringende Pro-

fessor — hvem? Ingen anden end Korsdragerinden,
hende med Manden paa Ryggen.

Det var en virkelig Zigeunerdans, ved hvilken

jeg hændelsesvis var blevet Tilskuer. Damens Fød-
der løb som Trommestikker og ramte Lergulvet med
rappe Dask; Armene var heller ikke ledige, lige saa

lidet som Fingrene, der træffende efterlignede Kastag-

netternes Klapren. Med alt dette var der i hendes Be-

vægelser og Miner slet intet af en Bayadere eller De-
v^idaschi; tværtimod var hendes Ansigt saa koldt,

mut, ja trodsigt, at det udgjorde den fuldkomneste
Kontrast med Professorens.

Dennes hele store Fjæs var udspændt i et ufor-
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andret, stadigt, stillestaaende Grin: hans smaa Øjne
stod helt opspilede. Munden halvt. Overlæben var

helt oppe ved Næsen, Underlæben halvt nede paa Ha-
gen; man saa baade Tænder og Gummer — ustridigl

besad han under denne Dans et meget a a b e n 1

Ansigt.

Jeg var ikke den eneste, der morede mig over de

dansendes Kvmstfærdighed, alle Tilskuerne, der stod

i en Halvkreds om dem, gav deres Bifald baade lyde-

ligt og synligt til Kende ved Forundringsraab og Ud-
brud af Skoggerlatter, ved at skultre sig, gnide Ar-

mene og klappe i Hænderne (med den højre Bag-
haand i den venstre hule Haand). Tillige drejede de
af Sved o^ Glæde glinsende Ansigter sig hurtigen fra

den ene Side til den anden — jeg tænkte uvilkaar-

ligen paa Troldene ved Thors Maskerade:

»i deres troskyldige Munterhed,
med Bukkehorn i Panden
de gave Stød paa Stød.^

Her fattedes virkelig intet andet end denne jotun-

hejmske Hovedpynt for at gøre Illusionen fuldstæn-

dig: Zigeunerinden kunde i alt Fald passere for en ret

taalelig Gerda.
Ogsaa denne Dans fik Ende; Gerda gik tilbage

derhen, hvorfra hun var udfaret. Jeg flyttede mig
hurtigen om til den anden Side af Vinduet for at se,

hvor hun blev af. Se! der stod en Kiste, og oven paa
den sad den fodiøse Vandrer; hans raske Meddanser-
inde paa Livets Vej satte Rv£fgen til Kisten, Hænderne
paa den og voltii?erede baglæns od til ham.

I dette Øjeblik hørte jeg en Dør gaa, og ude hos
mig stod den lærde Rotvælsker. I Lvsskæret derinde
fra Stuen af saas vi snart Ansigt til Ansigt, og han
— genkendte mig lige saa hastig som jeg ham, skønt
med en endnu større Forundring.

Jeg fortalte ham, at jeg vilde til Ørre, men havde
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i dft vildsoiniiu* Vejr lai^ut Icjl al \ i-jrn u- diM h>i ^0^4!

efter Lyset i dette Hus. Han tilbod si^ tjenstvillii^'en

som Vejviser, hvilken Hfillij^'hedsbevisnini? \e*^ o.^saa

taknemmelii,^ modtog, ikke saa mei^'el for Vejvisniii

gens Skyld som for al erholde Forklaring over den
Scene, jeg nu havde værel Tilskuer ved, og fornenr
melig Oplysning om del synderlige Ægtepar

Hvad jeg erfarede, meddeles herefter, som lolger.

Peiter Benløs og Linka Smælem.

Det forunderlige Hus - fortalte mig min Led
sager — var ikke opbygget ved Hjælp af Aladdin^
Lampe, ej heller efter nogen anden Aandebesværgers
Ordre, men af Ørre Sogns Fattigvæsen og paa Amtets
Befaling til den vidtberejste og vidtbekendte
Johannes Akselsen, som Prævlikvanten beskrev mig:

1) som en lærd Mand, da han baade kunde læse og
>skribente«, 2) som en klog Mand, da han hidtil lyk

kelig havde undgaaet og trodset alle O v e r s 1 i e k c

res (Herredsfogders) Efterstræbelser, 3) som en

kæmpestærk Slagsbroder, da han i Legemskræfter
alene veg for »Jens Munkedal, Kresten Stærk i Hvej
sel og Kresten Jensen i Ørre< (hvilke trende Atleter

— efter Beskrivelsen og hojtideligt besvorne Kends-
gerninger — sikkert kunde sammenlignes med Milo.

Polydamas og Eutellus — med Sta^rkodder, Bue
Digre og Orm Storolfsen — med August den Anden.
Marchallen af Sachsen og Frankrig).

Denne Materie frembod en meget naturlig Over
gang til Zigeunerinden, der ogsaa maatte besidde en

mer end almindelig Styrke, eftersom hun formaaede
at bære sin Mand fra By til By.

»L i n k a S m æ 1 e m,< sagde han, >er stærk som
en Ulykke, det kan jeg bevidne; for da jeg engang fik

Lvst til at lege en Smule med hende, gav hun mig
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sjia god en Miinddask, al je^ aldrit< skal f()ilani><' d<Mi

bedre — men derfor er vi lige gode Venner.
Saa er hun dog sin Krøbling tro? spurgte jei;.

>Som Guld, svarede han: vil nogen komme
hende for nær paa den Maade, er hun værre end en

Rindehund.«
>PIvorledes er det gaaet til, vedblev jeg, M

disse to Mennesker er saaledes parrede sammen?
>Det skal jeg fortælle Dem,^ sagde han, Pei

ter Benløs — som vi kalder ham — og jeg er

fødte paa eet Sted —

«

>Hvor?« afbrød jeg.

>Det ved jeg ikke!« svarede han leende. Min
Moder har sagt, at det var her omkring paa Heden -

>Det var i et stort Hus,« bemærkede jeg.

»Ja vel, ja vel!« raabte han nikkende, »der var

højt til Loftet og vidt til Væggfene. Jeg og P e i t e r

rejste sammen, til vi blev store; saa fik vi Lyst til

at se os længere om i Verden. T Hvidmatini — ''de

østerrigske Stater).

»Det var et langt Spring, « faldt jeg ind.

Det er mange Tusinde Mil,^ sagde han med
en berejst Mands glade Selvfølelse. Fra Blaamatini
(de preussiske Stater) af havde vi været i Selskab
med Smælemer (Zigeunere). Saa traf det sig en-

gang hverken værre eller bedre, end at vi havde
taget Natteleje i en grusselig stor Skov, og om Mor-
genen, da vi vaagnede, var der Krig runden om os:

det rabaldrede paa alle Kanter. Et godt Stykke
borte var en Hule i et Bjerg; det vidste Smælemerne,
og der vilde vi hen at krybe i Ly. Men Krigen kom
nærmer og nærmer, og Kuglerne hvæsede over os

og hug Grene af Træerne: en faldt ned paa Hove-
det af en halvvoksen Tøs — det var justement L i n-

k a, L i n k a S m æ 1 e m, som vi kalder hende, P e i-

t e r s Maje — og hun drattede til Jorden. Alle Smæ-
lemer blev ved at rende, og ingen vilde bie efter

Linka: for hun hørte ingen til af dem, men var
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stjaalen etsteds lan^'t ude i Sønden. Lad os se, om
hun oi^saa er død! siger P e i t e r til mig. Lad hende
Viciael siger jeg. Men liun var ikke (Uh\, kun slemt

forslaaet var hnn, og den ene Arm knækket, og hun
bad saa ynkeli??, at vi vilde tage hende med. Saa tog

P e i t e r hende op, og vi af Sted efter de andre. Da
vi kom i Hulen, var vi sikre nok, og der blev L i n k a

efterset og forbunden; men da Krigen var draget forbi

og vi igen begav os paa Rejsen, var der ingen anden,
som vilde bære L i n k a, end Peiter; gaa kunde
lum ikke, og Smælemerne vilde givet hende lidt al

leve af og saa ladet hende blive tilbage i Hulen. Saa-

ledes blev han da ved at slæbe paa Tøsen i mange
Dage og langvejs omkring, til hun selv kunde be-

gynde at sætte Fod til Jorden. Det er ikke for intet,

at hun nu bærer ham igen; kvit er god Betalini^.<

»Naa,« faldt jeg atter ind, »og den f^^rste Del af

Betalingen var da den, at hun giftede sig med
ham?«

»Ja, aa ja!« smiskede han, »vist blev de gifte

et Par Aar derefter — paa en Maade — De ved nok,

hvorledes vi bruger; det er ellers lige saa kraftigt, som
Primer og Skraaler (Præst og Deen) kan gore del.

Hvem der vil ta'e fremmede Guder eller løbe fra hin-

anden, for dem kan det være et og et, enten de er

givne sammen paa en Landevej eller i en Siangert^

(en Kirke).

Jeg fandt mig ikke beføjet til at svare nof'et paa
saa uforskammet en Skose, iei? fandt det under min
Værdighed at tage honnette Folk i Forsvar mod saa-

dan en Keltring. Han vedblev:

»Men Peiter os Linka holdt trolig ud sam-
men. Saa traf det sig enran^r hverken va^rre eller

bedre, end at vi blev tairne til Fanire af en Flok Sol-

dater. Hvad der blev af Smælemerne, ved jeg ikke:

men det ved jeg, at Peiter og jeg fik hver en hvid
Rokkelpoj og en Sneller (Kittel og Gevær) naa Nak-
ken og flere Prygl end Penge, inden vi lærte at kri-
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ges. Saa kom vi da ogsaa med imod Franskmændene,
og L i n k a fulgte efter vort Regiment med de andre
Kvinder og Pakasje. Naar vi ikke var i Tjenesten,

var hun altid hos P e i t e r og gjorde ham til gode, det

bedste hun kunde. Og det var endda strengt nok; for

først var hun grumslinglak (frugtsommelig), og siden

fik hun Grumslingen at slæbe paa — den samme
lille Klør (Knøs), de endnu har med dem; men hun
gav aldrig et Muk.

Et Aars Tid eller tre gik det os godt nok endda;
men saa kom vi en Dag i et stort Slag, og der fik den
sølle P e i t e r begge Fødderne spoleret af en Kanon-
kugle. Jeg vidste ikke noget af ham at sige før om
Aftenen, da vi var komne i Kvarter; der kom L i n k a

med ham paa Nakken og ind i Sygestuen til Felt-

skæreren. Han skar begge Fødderne af ham, og da
han saa var kureret, kunde han gaa, hw^ot han vilde.

Sin Afsked havde han, der var intet i Vejen; men
Pensionen glemte de. Saa tog L i n k a ham igen paa
Nakken og Grumslinc^en ved Haanden og vandrede
videre om i Verden. Hun havde det surt nok, kan jeg

tro; for him maatte alene bjærge Føden til dem alle

tre. Men hun er aldrig raadvild — den Karl! hun tig-

gede, og hun dansede, og hun spaaede, for hun kan
ogsaa spaa« — lagde han til med met^en Alvorlighed
— »baade i Kaffe og i Kort og af Folks Hænder, og
hvad hun siger — det er vist.

Saaledes havde hun da fægtet sig igennem lige

fra en Strøm der lan^t ude, de kalder »die Donau ,

og ind til Bøffelsmatini (Mecklenborg) . Der slum-
pede ieff til at finde dem igen, og siden fulgtes vi ad
her hjem —

«

»Men,« afbrød jeg ham, »du har jo begge dine
Fødder, hvorledes fik du da din Afsked ?<

»Den toij jeg selv,< svarede han grinende, »jeg

lyktes, den Krii? varede mig for længe, og da jeg saa
en Dag stod Skildvagt i en stor Skov — den selv-

samme, hvor L i n k a havde faaet Armen slaaet over
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lik )c*i^ l.y^l lil al koiiiiiH til Diiiiinark ii^cii Iru

smed derfor R(^kkelpoj o^' Sneller oj^' Patrontaske u^
hele det Rageri og løb min Vej, og det mk prægtigt.

Under denne Forta^lling, som ellers var langt

vidtløftigere, mere episk og episodisk, end jeg her
finder fornoden! at anføre den, liavde vi naaet en

bedre banet Vej til Ørre. Min berejste Ledsager gik

tilbage og jeg frem, skønt jeg gerne endnu en Gang
gad have set og talt med dette trofaste Keltring[)ar.

Jeg har aldrig set dem enten før eller siden.

Jeg vil ikke fordølge, at jo denne Historie be-

svangrede mig med alle Haande Tanker, Følelser, Gis

ninger; men de fleste af dem kom ikke til Verden
kommer der heller ikke.

Een mindes jeg endnu - en Gisning - om r o-

m a n e s k eller r o m a n i s k, det ved jeg ikke.

Hvad om denne Natmandsmadame, der nu danser i et

Tørvehus paa Ørre Hede, er en ungarsk Grevinde
eller Baronesse? Hvad om Fødselen havde bestemt

hende til at danse ved wienske Hofballer? at se Baro-
ner, Grever og Fyrster for sine Fødder? i Stedet for

at hun nu maa bære en Keltring uden Fødder
gennem Livet! Hendes Vugge stod maaske i »gyldne

Sale^ — hendes Grav i Hjørnet af en jvdsk Landsby
kirkegaard - men hendes trofaste Kærlighed kan
maaske staa anskrevet der, hvor Kejserslottc ni:

Torvehuse staar Side om Side.
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Christian den Fjerde i Søslaget ved Femern

Stemmer i, thi nu ville vi sjunge!

Mens fjerde Christian var Konge,
(la krigede Svier og Daner
alt efter de forrige Vaner.
Og der gaar Dans paa vildene Hav
saa mangen en danser sig der i sin GrH\

.

De mødtes engang og til Dysten
ej langt ifra femerske Kysten,

med Bosler af Jern de trilled,

om Lemmer og Livet de spilled.

Og der gaar Dans paa vildene Hav,
saa mangen en danser sig der i sin Gra\

Og det var Kong Christian den Fjerde,

som Dreng han det Vovespil lærte:

han spilled de Trumfer, som ikke
Modstanderen mægted at stikke.

Og der gaar Dans paa vildene Hav.
saa mangeni en danser sig der i sin Gra\

Da kom der fra Fjenden en Kugle
den gav baade Rifter og Bule.

Omkring fløj saa vide de Splinter
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del var en Salul uden Finter.

Og der gaar Dans paa vildene Hav,
saa mangen en danser sig der i sin Ciia\

De Sømænd de tnnder paa Da^kke.

og somme i Døden sig række,
selv Kongen slog Nakken mod Bonken:
men end var ej Dannebrog sunken.
Og der gaar Dans paa vildene Hav,
saa mangen en danser sig der i sin Grav

Da var der at skue et Under:
slet ingen fornam sine Vunder.
Om Broder og Ven monne falde.

for Kongen knn sørged de alle.

Og der gaar Dans paa vildene Hav,
saa mangen en danser sig der i sin Grav

Men daanet kun var han en Kende:
han rejste sig brat over Ende.
Paa Sværdet han støttede Handen
og visked sig Blodet fra Panden.
Og der gaar Dans paa vildene Hav,
saa mangen en danser sig der i sin Grav

»Frisk op! mine Søgutter flinke!

paa ny lader Lvnene blinke!

paa ny lader Tordenen skralde!

paa ny lader Hagelen falde! <

Og der gaar Dans paa vildene Hav,
saa manijen en danser sii? der i sin Grav

Den faldt under Torden og Lynen,
mens Blodet løb Kongen i Brynen:
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men længe før Dag var udrunden,
den blodige Sejer var vunden.
Og der gaar Dans paa vildene Hav,
saa mangen en danser sig der i sin Grav,

End ser vi paa Rosenborg Klædet,

som kongeligt Blod haver vædet;

to Hundrede Aar ej udsletter

de kostbare purpurne Pletter.

Og der gaar Dans paa vildene Hav,
saa mangen en danser sig der i sin Grav

Hvi skulde da Tiden hin stærke
udslette os Danskhedens Mærke?
Hvi skulde fra Vandet vi drives?

Hvi skulde paa Landet vi kives? —
Og der gaar Dans paa vildene Hav,
saa mangen en danser sig der i sin Grav.

Tidsrøsten jo haver os vækket:
»Pur ud! alle Mand nu paa Dækket!
formerer den trofaste Kæde!
da kunne med Lyst I fremtræde;
om der gaar Dans til Lands eller Vands.
da vinder I Sejerens straalende Krans.«

Den enlige Brud.

(Et Jydsk Sagn.)

Den rige Mand triner af Døren ud
alt under Vinterens Sne og Slud;
han føler den skærende Nordenvind
og svøber sig tæt i sin Kappe ind.
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H\() c\ (Irn Iwindr, som hisset aiii

med Blonislerkransen luii sit Haar?
(len Kind er rynket, d(» Lokker f^'raa.

hvi nu)F)n(' den Stakkel sij' snivkke saa

Du arjne i^anile, Ivoni ind til niigl

dig knu;:(er Frosten saa liaardelig:

min Ovn er varm, og min Lade er fuld

(In skal ikk(» frygte for Snit eller Kuld!

Jeg frygter liverken for Sult eller Kuld.
mit Hjerte er varmt og min Barm er fuh

jeg gaar og søger de Blomster smaa.
kan dem ikke vel under Sneen naa.

1 Morgen la'er jeg mit Bryllup staa.

\il du ikke med til Brudehus gaa?
Jeg søger min Kæreste fjern og nær.

jeg kan ham ej finde her eller der.

Den rige Mand bliver saa bleg om Kind.
Han føler ej mere den bidende Vind.
Han læner sig op til forgyldene Karm.
han rører ej Fod, og han rører ej Arm.

.Min Kærest' er klædt udi Silke og Maar
han bærer det lange guldkrusede Haar.
Den første Nat, han sov i min Arm,
da blev mit Hjerte af Elskoven varm.

De Vintre gik bort, og de Somre gik hen.

han kommer ikke tilbage igen:

jeg leder ved Dag, og jeg leder ved Nal.

end kunde jeg aldrig fange ham fat.



22:^

De mange Nætter jeg haver nu grædi
mit Øje er tørt, og mit Øje er træt.

Jeg leder ind og jeg leder ud;

jeg bliver dog altid den enlige Brud.

Der kom en hylende Kastevind,

rev Blomsterne bort Ira rynkede Kind
og som de Blomster i Luften for,

da faldt den rige Mand død til Jord.
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Præstehistorier.

Jeg kan erindre nogle Smaafortællinger, jeg som
Dreng har hørl af min Bedstefader, Herredsfoged L.,

der var en sand Præsteven og tilbragte en stor Del af

sine Forfriskningstimer i Selskab med Hr. Kaspar,
Hr. Jens, Hr. Mogens og flere; thi det var i de
Tider Skik at kalde gejstlig Mand ved hans Fornavn.
Naar jeg vilde gøre den vakre Olding en Fornøjelse,

fik jeg gerne et Par af mine Skolekammerater hjem
med mig og bad ham i deres Nærværelse at fortælle

sine Præstehistorier, som lian nævnede dem. Og vil

jeg da her nden videre Indledning fremsætte følgende:

Urmageren.

Præstegaarden i G r ø n b e k, Lysgaard Herred,
I ør vel i Henseende til Varighed og god Indretning
kaldes, om ej den første, saa dog en af de første

Præstegaarde i Danmark. Den er bygget af Provst
Hurtigkarl, et sjældent mekanisk Hoved, der ej

alene selv gjorde Tegningen til den, men saa tillige

paa, at alt under dens Bygning blev udført med yder-
ste Nøjagtighed. Stenene til Grundmuren og Taget
strøges efter de af ham indrettede Former, og tvende
kunstige Kakkelovne anbragtes i Storstuen, hvilke
ved skjulte og rundt omkring ledede Rør tilstrækkelig

var i Stand til at opvarme dette høje og rummelige
Værelse.

St St. Biicher: Samlede N«.vtiller W 1



Men del var egentlig ikke det, jeg vilde fortælle.

Provsl li u r I i g k a r 1 var ogsaa Urmager. Paa Al-

linggaard saa man et Klokværk over (len ene Port
- om del gamle llerresæ^de eller dets senere Skæbne

ejer samme endnu, ved jeg ikke - dette havde Prov-
sten forførdiget.

Engang nod AUinggaards Ejer den Ære at her-

hergere en af vore Konger. Jeg formoder, det var
fjerde F r e d e r i k. Jorddrotlen gjorde Hans
Majestæt opmærksom paa den Kunst og Mekanisme,
hvormed Uret var indrettet, og angav sin Sognepræst
som Kunstneren.

»Den Mand ønsker Vi at tale med!« sagde Kon-
gen, og et Bud blev skikket til Præstegaarden for al

lilkendegive Hurtigkarl Monarkens Vilje.

Dagen derpaa mødte Provsten paa Allinggaard,

men i korte Klæder, af hvilken Aarsag Kammer-
tjeneren viste ham tilbage og betydede ham det usøm-
melige i at lade sig se for Landets Fyrste uden Or-

densdragt.

»Min Konge,« var Provstens Svar, »har ladet mig
kalde som Urmager, ikke som Præst; thi mener jeg,

denne Kjole er passende. Hav den Godhed at melde
mig!«

Da disse Ord blev bragte for Kongen, lo han og
sagde: »Manden har Ret; lad ham kun komme!«
hvorpaa han underholdt sig længe og naadigt med
den kunstfærdige gejstlige.

Det strenge Skriftemaal.

1 et Sogn — jeg nævner det ikke for Beboernes
Skyld, der nu er skikkelige Folk — var Bønderne
saa ugudelige og ondskabsfulde, at flere Præster

havde sat Livet til iblandt dem, dels af Græmmelse
over deres Belials Handel og Drillerier, dels, som Or-



det gik, ogsaa paa voldsomme Maader. Dette gjorde,

at jngen til sidst vovede at søge Kaldet, og dette maatte
efter den sidste Præsts Død staa ledigt et helt Aar og

derover.

Omsider meldte en norsk Kapellan, bekendt ved

Akademiet under Navn af K æ m p e-M i k k e 1, sig til

det vakante (ledige) Embede og fik det. Bispen gav

ham mange gode Raad med paa Vejen til hans Pasto-

rat og formanede ham især til Sagtmodighed og Mild-

hed som det bedste Middel til al komme af Sted med
dette uregerlige Folk.

»Vi faar at se!« svarede Hr. M i k k e 1 og drog did.

Amtmanden og Bispen ventede som sædvanlig
en Mængde Klager fra Præsten. Nej, der kom ingen.

Det første Aar gik, det andet, det tredje; de hørte ej

det ringeste fra Præsten, der kunde ligne en Besvæ-
ring, og de forundrede sig saare over denne besyn-
derlige Tavshed.

»Han har fulgt mit Raad!« sagde endelig Super-
intendenten, »dette er og i Sandhed den eneste Maa-
de, de skal vindes paa!«

Nu kom Visitatsturen til det berygtede Sogn:
Kirken var fuld af Mennesker og Ungdommen vel op-

lyst. Da Katekisationen var til Ende, spurgte Visi-

tator, som Skik er, Hans Velærværdighed, om han
var tilfreds med Menigheden? og da han med et Buk
havde bejaet Spørgsmaalel, vendte Bispen sig til

Sognefolkene med de Ord: »Har Menigheden noget

at erindre?«

»Aldeles intet, uden — — var et Par Bønders
afbrudte Svar, hvorved de tillige saa med betænkelige
Miner til Sakristiet, der indesluttede Skriftestolen.

»Sig frem. Børn! Hvad er det?«

»Det strenge Skriftemaal, det strenge Skriite-

inaal!« lød det fra flere Munde, og alle skottede til

Sakristiet.

»Hvad vil de sige hermed? gentog den gejstlige

foresatte, idet han drejede sig mod Præsten,

1*



DiMiiie IovcmU* ham, vrd (jiuisl jenesttMis Slulniiij^

:il ^ive ham (len forlani^'lc Oplysning', o^^ Visilalscn

(»rulles nu'd Hos oi^ rOrmaniiiii iil al blive xcd i del

hei^'vndte gode.

De har grehel Tingen an Ira den riglige Side:

saaledes, just saaledes er del. man maa lage disse

Meimeskerl sagde Bispen paa Hjemvejen Ira Kir

ken: men hvad betyder del sirenge Skrillemaal.

Bønderne talede om?(
Del skal jeg sige Deres Højærværdighed: jeg

har en SU^k slaaende i Skriftestolen. Saa snarl jeg

hører noget uskikkeligt om mine Sognei'olk, lukker

Jeg dem ved Skril'temaalet inde i Sakristiet med
mig og lader Stokken bearbejde deres Ryg saa hvnge.

til de lover Bedring.

<

»Gud bevare os! det er en voldsom Kur!
Voldsom er den, det skal jeg aldrig nægte: men

probat er den tillige. Nu har jeg paa det fjerde Aar
været her; jeg spørger: har min Biskop i al den Tid
hørl noget forargeligt om mine Sognemænd?

»Nej, min kan'e! men skulde del samme ikke

være at opnaa paa en mildere Maade?
»Ingenlunde! naar min Skriftemetode bliver mig

forment, kan jeg lige saa godt lægge Kjolen hen!

Bispen trak paa Skuldrene og svarede: Nu, saa

laar De vel at fare fort dermed: men se for alle

Ting at moderere Kræfterne ved dens Udøvelse!

<

Hr. Mikkel skriftede endnu en føje Tid ved Stok

kens Hjadp; siden stod den blol i Skrifteslolen som
el Minde om de forvorpne Tider.

Ihvor streng Manden var i all, hvad der angik

kristidig Tugt, regnede han del ikke saa nøje, hvor

Falen var om hans egen Person og hans Indkom-
ster. Delte gjorde, at han paa een Gang var baade
frygtet og elsket af sin Menighed, der ønskede ham
et langt lAv og kaldte ham en retskaffen Sjælesørger.



Kromanden.

Magisier J e n s, min Hedsletaders ka^reste FræsL
havde i et Besøi> lios sin Nabo K a s p a r gjorl Be-

kendtskab med Konens Broder, en ung, munter og
satirisk Mand fra Hovedstaden. I sit overgivne Lune
havde denne iblandt en liel Del andet ytret, at lian

egentlig var kommen til Jylland for at samle Stof til

Vintermoro for Neergaards Kaffegæster: thi

Halvbarbarer afgiver gerne en rig Høst i denne Hen-
seende.

Hr. J e n s, der ved denne Replik fandt sig og
I^rovinsen saare fornærmede, pønsede paa at spille

Frants saaledes hed Søster Karens Broder
— et lille Puds, hvorved Moroen kunde blive paa
Jydernes Side. Han fik og virkelig, inden han rejste,

en Plan færdig, hvilken tian meddelte Hr. Kaspar
og hans Kone.

Nogle Dage derefter tog disse tillige med Svoge-
ren hen til Magister J e n s, og da den romantiske
Egn, denne boede i, lod til at behage Frants,
sagde Hr. Kaspar: »Og dog er det, du her ser, intet

mod S b o r g K r o!«

)Mine Venner!« tog Hr. Jens Ordet, )bliv en
Dag over hos mig; vi vil da i Morgen gøre en Tur
I il Kroen!«

Selskabet takkede, og Hr. Kaspars Viv mente,
at ingen ved denne Lejlighed bedre kunde agere Vært
end hendes Broder, da han i Residensen var vant til

at forestaa saa mangt et Lystparti.

»Jeg afstaar med Fornøjelse Æren til den frem-
mede Herre!« var Magisterens Ord; »men hvad Be-
lalingen angaar, da er jeg ene Manden; sligt fordrer

Ga^steretten!«

En Nenskabelig Strid opstod i denne Anledning,
hvilken endtes med Hr. j e n s's Sejr og det Sporgs-
maal af Havnienseren, om Folk her til Lands af-



gjorde deres Mellemværende med Penge eller paa
Irokeserncs Vis ved Varers Omtnsknini,'?

Den ler bedst, som ler sidst, tænkte Hr. Jens
og gik nd for at aftale det fornødne med Avlskarlen.

Efter at have spist til Middag i betimelig Tid
rullede Præstemændene med deres Madammer og
Svoger Frants den følgende Dag nd af Landsbven.
Da de ankom til min Bedstefaders Gaard — det var
den, man havde forvandlet til en Kro — studsede
Svogeren ved at se Bøgeskoven, i hvis Udkant Gaar-
den laa, Søen paa den anden Side og Bakken med
Lysthuset, der ragede frem bag Stuehuset; der var

over al Maade net og hyggeligt.

»Det maa jeg bekende!« raabte han, da de for-

talte, det var S ø b o r g K r o, »et saa stadseligt Gæst-
giversted havde jeg langt fra ventet at finde i Hotten-
tollandet!«

Endelig holdt Vognen, og mine Bedsteforældre
traadte ud for at modtage Selskabet.

»Der ser De Kromanden og hans Kone!« hvi-

skede Hr. Jens til Svogeren.
»Godt!« var Svaret, »det er vel bedst, vi faar

Chokolade?«
»Det tror jeg; ved slig en Lejlighed kan det bed-

ste næppe være godt nok!«
»Aa, kære Madame!« sagde Frants, da han

steg ned af Vognen, »vær saa god at lade os faa Cho-
kolade!«

»Chokolade?« gentog min Bedstemoder, »det

ejer vi saamænd ikke; men Kaffen skal straks være
færdig!«

»Tænkte jeg det ikke nok! Ja, maa vi saa bede
om Kaffe!«

Min Bedstefader hørte ej grant, hvorover han
tog Mairisteren til en Side og spurgte, hvo det untfe

Menneske var, og hvad han sagde. Medens Hr.

Jens meddelte ham Oplysning herom, havde hans
Kollega fundet Lejlighed til at berette min Bedste-
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moder, at den fremmede havde en Skrue løs, ou al

him desaarsai? ej maattc læi?ae paa Hjerte, hvad han
irjorde oi^ sai?de. Min Bedstefader, der intet Vink
havde faaet om Frantses fikse Idé, fandt hans
Entré no^et besvnderlii?; men han tænkte: sliijt maa
være Mode i København, oi? Passiaren kom snart i

Gani?, o^ Lerniberne blev biidne de mandliøe Gæster.

Et Kvarters Tid efter stod det brune Fluidum paa
Bordet med en overvættes Rigdom af Fløde, Sukker
og hjemmeba£?te Tvebakker.

»Har De ingen Kringler? Vi ønsker helst Krini^-

ler!« vtrede Frants, oi? Bedstemoder svarede med
et Smil: »Det gør mig ondt. Havde jeg vidst af Deres
Komme «

»Af vort Komme?« afbrød han hende, »frem-

mede maa De vel altid være belavet paa?«
Nu kunde Selskabet ej holde sig længer, det

brast i Latter, og Gaaden blev løst.

»I Pokkers Jydebørn!« raabte Københavneren,
>I forstaar dog at sætte Folk en Voksnæse paa!«

Naar han siden vilde kro siiJ, sårede Madam K a-

ren altid: »Husk paa Kromanden, lille Broer!^

Ferslev.

Pulpituret i S k a a r u p Kirke. Gern Herred, ud-

mærker sia ved Navnene paa de Præster, som s^^en

Reformationen har forestaaet Skaarup oa Tvilum
Menii?heder. Om den sidst afdødes Navn har faaet

Plads derpaa. kan jeg ikke sire; thi det er tre Decen-
nier, siden jeg saa denne Kirke. Ved ethvert Navn
paa Pulpituret findes tilliire et Sindbillede, som har
Hensvn til de viirtigste Begivenheder i Præstens Liv.

Saaledes er en paa Gløder staaende Smeltedigel an-

bragt under Navnet F e r s 1 e v, hvis jeg ej tager fejl.
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(»^ Inl^nulc I.inicr er ;inl()ili' smn en I' <>iklarinj4 paa
Symbolet:

To (jim^e ^'ik han ud lor Hraiid,

Og lo (lang' lor sin Fjcndr:
Men Gud gav dog den proNcd' Mand
\'elsignels' for lians Knde.

Uden \\'\\\ har del \ærel di'nne Pra-sL nm h\< in

Herredsfoged L. fremsatte den l'orhelling, jeg her

meddeler Læseren.
Hans Embedslid laldl ind i den for Danmark

saa ulykkelige Krig med Karl G u s I a v, der truede

Rigel med Tilinletgorelse. Et Par Aar i Forvejen af-

brændte hans Præstegaard, en Ulykke, der dengang
var saa meget foleligere end nu, som ingen Brandfor-
sikring fandt Sted og Hygningsmaterialierne var

overordentlig dyre. Imidlertid havde F e r s 1 e v

\ed Underslottelse af Herskabet paa Frisenborg faaet

Sinehuset og begge Slaldlængerne paa ny opbyggede,
da Rygtet om den Udaad, el Parti af de i Jylland

indtræmgende Svenske ovede i og omkring Aarhus,

satte alt i Skræ^k og Forvirring. For at sikre sin

frugtsommelige Kone og to smaa Børn for Mishand-
ling ilede han med dem lil en Svoger, der boede
nogle Mil vestligere i en ode og for Fjenden lidet til-

lokkende Egn, og vendte lill)age for al værne om sin

Ejendom. Men de Svenske havde imidlertid gæstet

Skaarnp, og F e r s 1 e v fandt ved sin Hjemkomst in-

let uden ituslagne Vinduer, opl)rudte Kisler og Skabe
og sonderhuggede Dore; ej engang saa meget som en

Dyne var ham levnet: hvad Strejfpartiet ikke Ikh -

de ranet, havde det odelagt. I Bøndernes ?Iuse saa

det lige saa sørgeligt ih\. og flere af dem var gangne
op i Røg. Efter endnn en Tid al have brandskattet

og plyndret i Egnen trak det fjendtlige Korps sig til-

])age til Hovedarmeen, ledsaget af alle Krigens Plage-

aander oir de mishandledes Forbandelser.
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Fer slev ejede iiilel oi,' ojiiede kun inaadeli^e

Udsiirter til nogen Sinde at faa sine Kaar forbedrede,

fmidlertid var dette ikke hans tungeste Sorg; nej.

hans Hjerte sitrede, hver Gang han tænkte paa sin

svani?re Viv. Vilde de Besværligheder, hendes Flugt i

den haarde Vintertid medførte, ikke have en (h'æben-

de Indflydelse paa hendes Nedkomst? Rev Døden
hende fra hans Side, hvad Glæde var der da mere
al vente for ham i Verden? Hvordan vilde det da gaa

hans stakkels Børn? Fem Mil skilte hende fra ham,
og taw hende hjem, det var ikke at tænke paa. Disse
og lignende Betragtninger fyldte hans Sjæl med Gru
og bragte liam til at glemme Skæbnens øvrige Bitter-

heder. Han opsendte Dag og Nat hede Bønner til

Himmelen for sin Hustrns Liv. Men den Højestes

Raad er nransagelige; Fer slevs Øjenlyst maatte
l)ukke under for Fødselssmerterne; hun døde ufor-

løst, og Svogeren overbragte ham den sønderknusen-
de Tidende tillige med lians Børn. saa snart Vejr og
Føre fjorde det muligt.

Med sine to umyndige sad den dybtbøjede Mand
en Aften naa en Sten uden for Præstegaarden og be-

græd sil Tab og bad til Gud om Styrke til at tømme
Kalken. Da sprængte en Rytter af de polske Trop-
per, som med Sommerens Begyndelse var komne
Fædr^^landet til Hjælp, frem imod ham. holdt ham
Karabinen for Brystet og affordrede ham hans
Penge. Han havde et Par af Ulfeldts Tomarker
og nogle Enesteskillinger i Lommen: dem rakle han
med skælvende Haand Rytt<*ren og betvd?de ham
lillige, at dette var al hans Ejendom. Ærcferlig over

ikke at faa mere, skød Umennesket Flinten af i

Staldens Straatag, og inden tvende Timer laa de
I rende Bygninger i Aske. Paa denne Maade h\e\

F e r s 1 e V anden Gang husvild. Med sine smaa ved
Haanden gik han nu i egentlig Forstand ud for at

betle. Religionens Støttestav var det eneste, s'^m ov-

lioldt hans synkefærdige Hjerle: den kronede Digters
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Ord gjorde han til VaIf^sf)rog: »Herre! var din Lov
ej min store Trøst, jeg maatte da omkomme i min
Elendiijhed!«

Langsom og kiimmerliild henslæbte Tiden sig

for Korsdrageren imder Næringssorger og Kaldsforret-

ninger, hvilke sidste han endog maatte varetage uden
ringeste Vederlaa: thi Hjælpetronperne var besatte af

den samme Slimandsaand som Fjenderne og skiftede

Landmandens Bo imellem sig, som dem bedst syn-

tes. At faa noget af Præstegaarden opbygget igen, saa

længe Krigen varede, var en Umulighed; Fer slev
maatte derfor leje sig og sine Børn ind hos Bønderne,
hvilke ogsaa ærlig delte de Smuler, som faldt af de-

res Herres Borde, med deres ulykkelige Sjælesøraer.

Men Nøden var almindelig; han saa sig af den Aar-
sag nødt til idelig at veksle Bopæl, ligesom hans
Børn heller aldrig kunde opholde sig med ham i et

og samme Hus. Imidlertid tjente den fælles Elen-

dighed til saaledes at knytte hans og Beboernes Hjer-

ter sammen, at Skaarup Sogn ingen Sinde har ejet

nogen kærere Præst.

Endelig kuldkastede den mislykkede Storm for

København saavel som Slaget ved Nyborg K a r 1 G u-

stavs herskesyge Planer; de Svenske trak sig ud af

Landet; Polakkerne og Brandenborgerne fulgte dem
efter at have taget den sidste Ko i nysanførte Sogn
med sig og ladet Synd og Sorg og Tvedragt i Fami
lierne tilbage. Adelen, hvoraf en Del havde tjent ved

vore Tropper, der var krøbne i Ly bag Limfjorden,
vendte efterhaanden hjem til Herrenaardene og søgte

ved at ophjælpe de ødelagte Godser at aftvætte noget

af den Skændsel, den i Anledning af Krigen og dens
Førelse havde paadraget sig. Landsbyerne rejste sig

af deres Grus, Agrene blev besaaede, saa godt det ef-

ter Omstændighederne lod sig gøre, og Gud velsig-

nede Grøden, saa at Sieden det følgende Aar kunde
forøges.

Nu begyndte F e r s 1 e v ogsaa at tænke paa sin
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Præstegaard; men Arbejdet gik kun langsomt fra

Haanden, da ofTentlige Bygninger maatte staa tilbage

for private; en Tid lang maatte han derfor bo hos
Bønderne, indtil han kunde drage ind i sin egen Bo-
lig. Den Indskrift, han satte over Døren til Daglig-

stuen, findes der ikke mere; men den bestod af disse

Ord: »Nøgen kom jeg af Moders Liv, nøgen skal jeg

fare heden. Herren gav, Herren tog, Herrens Navn
være lovet!«

Om Mandens øvrige Skæbne vidste Herredsfo-

ged L. intet videre at fortælle, end at han i sin Nabo-
præsts Enke fandt en god Hustru for den. Gud havde
laget, og døde mæt af Dage som en efter sin Stilling

\elhavende Mand.
Foruden ovennævnte Pulpitur har Skaarup

Kirke en anden Prydelse, nemlig et stort Oliemaleri i

Koret, der forestiller det jødiske Synedrium (det høje
Raad) og Frelserens Forhør. Den, der viste mig Kir-

ken, foregav, at Stykket var kommet fra Wien; men
naar og ved hvilken Lejlighed det var skænket til Kir-

ken, vidste han ikke. Dets Værdi som Kunstværk
kunde jeg ikke bedømme; men jeg kan endnu erindre,

at jeg fandt de forskellige Jødefysiognomier saare in-

teressante. En Mærkværdighed vilde det altid være,

om et Maleri af Titian, Correggio eller Paul Veronese
havde forstukket sig i en Jydsk Landsbykirke.

Brudevielsen,

Hr. Steffen havde skaffet sig en liden uskyl-
dig Indtægtskilde ved at vie de saakaldte Natmands-
folk. Saa snart et Par af dem vilde gifte sig, tyede
det til Hans Velærværdighed, og Taksten var en
Kvintikrone. I Selskab med sine Herredsbrødre
maalte Hr. Steffen underliden høre en og anden
Glose for sin Tjenstvillighed; men han tog den døve
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Hul |)aa, cÅWs iiaar Kollef^cMiu; b\v\ all tor sleinine,

s loppede han Miinclen paa dem med del Spor^smaal:
>;Vil I da hellere, al disse Mennesker skal parre sig

som Dyrene end forenes paa kristelig Vis og eller Ri-

liialet?«

Engang hændte det sig, al Proprietæren i Sog-
net, en ung. spogetuld Mand, hvis Navn jeg har for-

glemt, kom ridende lorbi Hr. S I e f 1' e n s Anneks-
kirke, der laa afsondret fra Byer og Gaarde. Da han
fandl Kirkedøren aaben, tænkte han: Mon vor gode
W^n ej har en af sine ekstraordinære Vielser for? og
stod af Hesten for al lytte. Det var rigtigt; Priesten

\ar i fuldt Arbejde med at vie. Hvad gør Proprietæ-
ren? Han binder sin Hest ved en Hyld, lister sig ube-
mærket ind i den næ^niesie Stol bag Kirkedøren, og
da han finder en Sahiiebog, kaster han den Salme
op, som bruges efter Brudevielser. Na^ppe havde Hr.
Steffen endt sin Forretning, førend Skalken i en
høj Tone istemte 13rudesalmen. Præsten, hans Kusk
og Røgter, hvilke han gerne tog med som Vidner
paa Brylluppernes Fuldbyrdelse, Brudeparret, alle

l)lev satte i Forbavselse. Endelig fattede Hr. Stef-
fen sig og raabte ned til den syngende: ^Stille, stille!

hvo I er, vi skal ingen Sang have!< men Proprie-

tæren blev ved, til Salmen var ude. Derpaa traadte

han frem af sit Skjul, lykønskede Brudefolkene og
forsvarede sin Opvartning med Sang, idel han an-

førte følgende Distikon:

»Som Velsignelse og Amen
Præst og Degn hor sammen.

Kommunionen

Man forheller nedenslaaende Begivenhed paa
liere Maader: men jeg har saa meget større Aarsag til

al anlage min Bedstefaders Beretning for den ene-
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sle sande, som Magister J e n s, Ira li\ em han havde
den, var en Søn af Mand(^n, der ha\(le fristet Even-

tyret, og hvad sknlde have heva^i^et ham til al for-

vanske en Historie, som ingen 1'i?sa*tninger heliover

foj- at vække Interesse hos enhver, som horei

samme?
Hr. M a d s lagde gerne Phuien til sin Pra^ken

Mandag Formiddag og luhuhejdede den derpaa uden
Ophold, saa at han havde den færdig og indstuderet

i det seneste til Torsdag Aften. De to sidste Dage i

Ugen kaldte han derfor sine Frihedsdage; dem hel-

ligede han Bibelen og Klassikerne. Hans Kammer
var i en Fløjbygning, der gik langs med en Afdeling

af Præstegaardens Have, hvilken sidste ved et Sten-

dige adskiltes fra Nabobyens Kirkevej. Væggene i

denne Bygning var blot murede med Ler og stærkt

medtagne af December Maaneds Slud; et lidet Vindue
vendte til Haven, de øvrige til Gaarden.

Som lian en Aften temmelig silde sidder og ar-

l)ejder paa det, han Nytaarsdagen vil lægge Menig-
heden paa Hjertet, hører han noget skubbe sig paa
VaM'elsets Udvægge. Atter et Besøg af Niels

s t e r g a a r d s børstede Gæster, tænker han og
bliver rolig ved at skrive. Men det varede ej længe,

inden to af de nederste Va^gge efter hurtigt gentagne
Stød styrtede ind i Kammeret og tvende Mandsper-
soner med Masker for Ansigtet skød sig frem over
Buinerne. Man kan tænke sig den gode PrSests For-
bavselse. Han ilede til Døren; men den ene af de
selvbudne Svende trak en Pistol frem af Barmen og
raabte i et forvendt Maal: »Ikke af Pletten, ikke en
Lyd, ellers er I Dødsens !<

Imidlertid havde hans Fælle, der spillede en stum
Bolle, lagt sin Pistol paa Bordet for at fremtage
og levere Hr. Mads en Seddel af følgende Indhold:
Eders Velærværdighed klæder eder øjeblikkelig i

Embedsdragt, forsyner eder med Vin, Brød og de
hellige Kar og følger de to fremmede, saafreuit I har
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eders Liv kært. Uden Modstand skal eder intet

ondt vederlares!« Voldsmændene var iorniodentlig

forsynede med skriitlig Ordre, paa det de saaledes
kunde undgaa at tale; thi der blev ikke hørt et Ord
mere al' dem end den anlørte Trusel; det øvrige skete
ved Hændernes og Pistolernes lievæ^gelse.

Hr. Mads fandt det ikke raadeligt at modsætte
sig. Med skælvende Hænder tog han Kalk, Disk og
Vin frem af Skabet, iførte sig Summarium og fulgte,

efter at han med et stille Suk liavde anbefalet sig i

den Højestes Varetægt, Mændene ud af den gjorte

Aabning. Noget borte holdt en Vogn. Man bandt for

Præstens Øjne og hjalp ham op, hvorpaa begge Led-
sagerne satte sig, hver paa sin Side af ham. Nu jog
Kusken af Sted, saa hurtigt Hestene kunde trække.
En Times Tid eller lidt længere kunde Kørselen have
varet, da Vognen standsede, og Hr. Mads blev ført

ind i en Kirke, hvor Tørklædet toges ham fra Øj-

nene. Alteret fandt han oplyst; et sortklædt Fruen-
timmer med Halvmaske sad paa Knæfaldet foran

samme hnellem tvende Herrer, der ligeledes var

maskerede og stod med blottede Kaarder.
»I har,« raabte den paa højre Side staaende,

»ufortøvet at meddele nærvæu^ende Person Syndsfor-
ladelse og Sakramente!« og hans Tone og Gebærder
viste, han vilde adlydes.

Under Forretningen maatte begge Herrerne un-

derstøtte den segnefærdige Dame, der udstødte æng-
stelige Sukke, og hvis Taarer trængte sig frem under
Masken. Præsten behøvede sin hele Sjælsstyrke for

at varetage denne hjerterystende Handling. Saa
snart han var færdig, blev hans Øjne atter tilbund-

ne, og de samme, som havde fulgt ham til Kirken,

ledsagede ham tilbage, men, som det forekom ham,
ad en langt kortere Vej end den, man først havde
taget. Ved at sætte ham af i Nærheden af Præste-

gaarden stak en af Mændene ham en Pung i Haan-
den, hvis Indhold beløb sig til li hollandske Du-
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kater, et skønt Bicirag til at betale hans Købmands-
regning.

Man gjorde sig alle Haande Formodninger om
(lette Eventyr; det sandsynligste var, at en adelig

Familie havde fundet sig vanæret ved en Søsters

eller Datters Fejltrin og vilde have hende af Vejen.
Imidlertid hørte man dog aldrig, at nogen saadan
blev savnet. Seddelen, som den ene Maske havde
leveret Præsten, var skreven med latinske Bogstaver,
jeg kan tænke for at gøre Skriften saa ukendelig
som muligt. Magister J ens fremviste den ofte for

sine Venner: om den er mere til, ved jeg ikke.

Biskoppen og Provsten.

Den Biskop, om hvem nærværende Anekdote
blev fortalt, havde en egen Maade at forøge sit

Bibliotek paa. Paa sine Visitatser forlangte han at

^e Præsternes Bøger for, som han udtrykte sig, og-

saa i denne Henseende at gøre sit Embede Fyldest.

Traf han nu paa et eller andet godt Skrift, han ikke

allerede selv ejede, udbad han sig samme til Laans,
men glemte at levere det tilbage.

Paa denne Maade havde Provst Pontoppi-
dan mistet et Par klassiske Værker, og han havde
ikke vel Raad til at miste flere. Imidlertid var Bi-

skoppens Sendebrev, Visitats angaaende, atter an-

kommet: atter gældte det en Bog i Provstens lille,

men udvalgte Samling. Hvad har Hr. Pontoppi-
dan at gøre? Han binder sine Bøger i et stort La-
gen og hænger Pakken op under Loftet inde i sit

Studerekammer. Hans Højærværdighed kom, visi-

terede, spiste, drak og ytrede Attraa efter at se Bø-
gerne. Provsten aabnede sin Kammerdør. Ved Ind-

trædelsen studsede Visitator: thi han fandt kun tom-
me Hylder.

St. St. Blicher: Samlede Noveller VI. 2
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»Men hvor har I gjort af eders Bfjger, Hr.
Provst?« spurgte han i en irettesættende Tone.

Pontoppidan pegede til Loftet med de
Ord: >^Jeg har set mig nodsaget til at hænge dem
deroppe.«

»Og hvorfor det, kære?« genmælede Bispen.
»For at have dem i Fred for Mus!« var Svaret.

Biskoppen, som netop hed M u s, havde paa
Turen til Provstens Nabo Tid til at anstille Sammen-
ligning imellem sig og sine Navnere, og Præsterne
beholdt siden deres Bøger i Ro.

Apostelen Peter*og hans Viv.

Hr. Palle, hvem Herredsfoged L. bestandig

kaldte Palle Præker, et Navn, der tilkendegav,

at han ikke saa ganske var tilfreds med Manden og
hans Prædikemaade, havde for Skik at indstrø Anek-
doter fra den græske og romerske Oldtid i sine

gejstlige Taler og forvirrede derved ofte sin Menig-
heds Lemmer og andre Lægfolk, som hørte ham,
saasom disse troede, de maatte søge hans Historier

i Bibelen, men fandt ingen af dem der.

Engang hændte det sig, at Herredsfogden paa
en Rejse kom igennem Hr. Palles Anneks, just

som Gudstjenesten var til Ende, og bedede hos en

Kaptajn, som sammesteds havde købt en liden

Landejendom. Paa hans Spørgsmaal, om Kaptaj-

nen havde været i Kirke, svarede denne: »Aa ja, og

jeg har faaet noget at høre, jeg aldrig tilforn har
vidst!«

»Hvad da?«
»At Apostelen Peter havde en Kone ved Navn

Maria. Det var Satan til Kælling. Da Peter
var ræd for Døden, hvortil han blev dømt, søgte

hans Halvdel at trøste ham og gyde Mod i Poltro-
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neii (Krysteren) ; men da enhver Opmuntring var

forgæves, tog den mandhaftige Kvinde en Dolk frem,

hun havde skjult under Klæderne, stak den i sit

Bryst og leverede den derpaa til Peter med de

Ord: Det gør ikke ondt, Peter! hvorpaa hun seg-

nede død ned for hans Fødder. Det kalder jeg en

Kone!«
Min Bedstefader, der var lige saa ubevandret i

Klassikerne som bevandret i sin Bibel, forsikrede,

at enten havde Hr. Kaptajnen hørt fejl, eller og

havde hans Præst lært uretteligt og forset sig; thi

han kendte godt Apostelen Peters hele Historie

af det nye Testamente. Den militære Herre paa-

stod, at Sagen havde sin Rigtighed og blev endog
en Smule stødt paa sin Gæst, fordi denne ej vilde

tro ham. Hm! tænkte nu Herredsfogden: mon vi

ikke her har en af Hr. Palle Prækers hedenske
Krøniker? Imidlertid ytrede han intet videre for

Kaptajnen, men drak sin KafTe og fortsatte Rejsen.

Et Par Uger derefter blev L. buden til et Bispe-

gilde hos en af Nabopræsterne, hvor Hr. Palle
ogsaa var. Han kalder ham til en Side og spørger:

»Hvad er det, Deres Velærværdighed den første

Søndag efter Trinitatis har fortalt paa Prædikesto-
len om Apostelen Peter?«

»Jeg?« svarede Præstemanden, »jeg ved ikke,

jeg nævnede Peter i min hele Tale!«

L. berettede ham nu, hvad Kaptajnen havde
sagt. Hr. Palle maatte le.

»Det var hverken Peter eller hans Hustru,
Fortællingen angik,« sagde han, »det var et Par Ro-
mere. Jeg kendte intet kraftigere Eksempel paa,

hvorledes Mennesket kan trodse Dødens Frygt, end
Romerindens. Jeg skal fortælle Dem hele Histo-

rien. P æ t u s, en af Roms Stormænd, blev af Kej-

ser C 1 a u d i u s, om jeg husker ret, dømt til Dø-
den, men fik tillige Tilladelse til selv at ekspedere
sig. Frygt gjorde, at Manden nølede og var raadvild
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incd Hensyn lil Dodsniaadcn: nun lians \i\, A i r i a.

som ej var dodsdonil, ^'av Iiani Mod ved t'ørsl al

slode Dolken i sin e*^'en Barm o^' derpaa overanivorde
ham samme med de al Dem aidorle OrdI

/>Men Kaplajnen Iroede. De lalle om Aposlclcn

Peler!«
»Hvad kan jej^ Tor, al den dumme Krii^smand

forvekslede Personeine?
Men sligl lorvirrer i Sledel lor al o|)l)y;^'^e,

Hr. Pastori oi,' (hl er min ulori^ribeli^'e Mening' som
Lægmand, al en kristelig Lærer bør paa den hellige

Talestol holde sig lil sin Bibel, og al denne Bog
giver Eksempler nok, uden al man behover al henlc

dem hos hedenske Skribenter I <

Om Korrektionen frugtede, har jeg ikke er-

faret.

Musen i Maanen.

Hr. J o k k u m havde gjort Astronomien lil sin

Yndlingsvidenskab. Der gives vel heller ingen vær-

digere og mere ophojet Videnskab, en Teolog kan
beskæftige sig med, end at spejde den Himmels
mange Boliger, hvortil han idelig vinker sine Til-

hørere, og hvis Tindren vidner lige saa trøstefuldt

om vor Udødelighed som om Skaberens Magi og

Visdom. Jeg kender kun een Ubehagelighed der-

ved, og den er: Jo mere man skuer, desto mere vil

man vide, og Aanden ønsker sig Englevinger for at

kunne svinge sig op til de lyse Kloder, se de Viese-

ner, som bebor dem, de Love, hvorefter de styres, og

(jplede de kære, der paa en eller anden af dem har
begyndt deres Tilværelses anden Periode.

Saaledes gik det og Hr. Jokkum; hans for-

skende Aand sukkede tidt over sine Lænker: tidt

(Uiskede han med Digteren: O Gnd! klæd vore
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Sjæle af, saa vil vi og Engle være. Da han besad

Formue, havde ingen Born og el godl Embede
Præstekaldene i Danmark var for et halvt Aarhun-
drede siden langt bedre end nu — anvendte han,

hvad han havde tilovers fra sine Fornødenheder,
til at bygge sig el 01)servatorium og anskaffe de
bedste Kikkerter, han kunde faa fat paa, og han
helligede sine Aftentimer i il at bekigge de omvan-

kende Himmellys, dvæle ved den kobberrøde Mars,
granske Saturnus's Ring og forvilde sig paa Mælke-
vejen. Imidlertid var Maanen den fornemste Gen-
stand for hans OpmaMksomhed; at stirre paa dens
Overflade og gøre sig Gisninger om dens Natur, det

mørke og det lyse i den, udgjorde en stor Del af

hans natlige Fornøjelser. Han lod og de Venner,
som besøgte ham, undertiden deltage i disse For-
nøjelser, saa meget mere som han derved fik Lejlig-

hed til med en svan-merisk Veltalenhed at udbrede
sig om de Fænomener, han troede at have iagttaget

i denne os nærmeste og dog i Grunden saa lidet be-

kendte Klode. Han havde den Ære længe før nogen
tysk Professor al have fundet ildsprudende Bjerge
i Jordens Drabant, og om jeg ej tager fejl, fortalte

Herredsfoged L. tillige om Fæstninger og Taarne,
han skulde have opdaget i samme. Nok, Manden var
lykkelig i sin Indl3ildning, og han glemte Jorderige

med alle dets Synder og Sorger, idet hans Øje svæ-
> ede omkring i Himmelrummet.

En x\ften, da han jusl gjorde et Julegilde for

sine Naboer, listede han sig fra Selskabet for at se

til sin kære Maane, der vandrede i et rent Sølver-

lys paa den klare Himmel. Man tænke sig hans —
hvad skal jeg kalde det? Studsen? Henrykkelse?
Nej, det var en sælsommere og mere blandet Fø-
lelse —- da han blev en Mus var, hvilken snart

løb omkring ved Maanens Rand, snart gjorde
Spring opad imod dens Centrum. I Førstningen
vilde han slet ikke Iro sine egne Øjne. Han lagde



22

Tiibiis'en flere Gange fra sig og log den igen: men
Musen var der bestandig.

»Ih!« raable han omsider, »det er el Jærlegn!«
og glemle aldeles sine Gæster.

Disse, som lellehg shitlede sig til, hvor han var,

søgte ham paa Observatoriet, lir. J o k k u m med-
delte dem, rigtignok med et Slags Tvivl, at han havde
observeret en Mus i Maanen. Ingen vilde tro det:

alle vilde se. Jo, det var rigtigt; Musen sprang endnu,
til enhvers Forbavselse, om paa Planeten.

»Umuligt!« mælede en.

»Ubegribeligt!« udbrød en anden, og en tredje:

»Det kan ikke være i Maanen, dette Dyr løber om;
det maa være i Kikkerten; lad os undersøge den!(

»I Kikkerten? — Hvordan skulde den komme
der?« spurgte Hr. Jokkum og skruede Glasset

af Tubus'en. En Mus sprang frem. Sagen var: En
lystig Person i Selskabet havde bragt en tam Mus
med sig og sneget sig til i Mørkningen at putte

samme i Kikkerten. Det var denne Træring, der

havde raadet til at undersøge Instrumentet. Men
Indfaldet gjorde ingenlunde den Virkning, han
havde ventet sig. Selskabet blev forstemt; thi alle

agtede og elskede den vakre Præst og fandt Spasen
upassende. Ingen munter Passiar ledsagede de

gamles Lombre, ingen Glædesstøj de unges Julelege.

Man brød tidligere op end sædvanlig uden at have
nydt de Fornøjelser, som Hr. J o k k u m s Hus el-

lers i fuldt Maal ydede sine Gæster.



Præsten i Vejlby.

En Kriminalhistorie.

(Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tillige med tvende
Optegnelser af Præsten i Aalsø.)

A.

Erik Sørensens Dagbog.

I Jesu Navn! Saa er jeg nu efter Guds naadige
Raadslutning og min kære Herres Foranstaltning
uværdigen forfremmet til Herredsfoged og Dommer
over dette Folk. Den store Verdens Dommer give

mig Visdom, Retfærdighed og Velsignelse til at be-

styre saadant mit svare Embede!
»Hver Mands Dom kommer af Herren.«

Ordspr. 29, 26.

Det er ikke godt, at Mennesket er ene. Saasom
jeg nu er i Stand til at føde en Kone, burde jeg vel

se mig om efter en Medhjælp. Præstens Datter i

Vejlby har en god Berømmelse af alle dem, der ken-
der hende. Hun har siden hendes salig Moders Død
med megen Forstand og Sparsommelighed bestyret

Huset. Og da der ikke er flere Børn end hende og
Studenten, kan hun vente en god Skilling, naar den
gamle engang falder af.
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M o r I r n \] v u u s Ira In^norslrui) var lu*r i Dai;

o^' vilde torærc ini^ en led Kalv; |nen jej^ ihukom
Mose Ord: »Forhandel være hver den, som lager (ia-

ver. Han er et Menneske, som har Lysl til Retler-

gang, en stor Pranger og en stor Praler: jeg vil inh I

have med ham al skille, iindlagen naar jeg siddei

Tor ham i Dommersædet.

Jeg har nu raadførl mig med Gud i Himmelen
og dernæst med mit eget Hjerte, og tykkes mig klar-

ligen, at Jomfru Mette Qvist var det eneste Men-
neske, med hvem jeg vilde leve og dø. Men dog vil

jeg i Stilhed give Agt paa hende i nogen Tid. Skøn-
hed er hedragelig, og Dejlighed er en forfiengelig

Ting. Ellers er det haade vist og sandt, hun er del

i'avreste Kvindfolk, jeg har set i alle mine Dage.

Den M o r t e n B r u u s er mig rel en mod-
bydelig Person — jeg ved næppe seh hvorfor: men
naar jeg ser ham, rinder mig noget ligesom en slem

Drøm i Sinde, men saa dunkelt og utydeligt, at jeg

ikke engang kan sige, om jeg nogen Sinde har drømt
om ham.

Kan og vaere, det er en Slags Anelse. Han kom
her igen for at tilbyde mig et Par Morenkop])er
herlige Dvr, og for Røverkøb! Men just dette slog

mig: jeg ved, at han har stykkel dem sammen for

70 Daler: det samme vilde han lade mig dem for, og

magede er de 100 Daler værd mellem Brødre. Er det

ikke ogsaa paa en Maade Bestikkelse? Han har sik-

kerlig igen en Proces i Sigte jeg vil ikke have hans
Moren kopper.
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1 Dag var jeg i Besøg hos l^ræsleii i Vejlby. Uel

er vist en gudfrygtig og brav Mand, men myndig og
opfarende; han taaler ingen Modsigelse, og knap til-

lige paa Skillingen, det er han.

Der var just en Bonde hos ham og vilde have Af-

slæt paa sin Tiende. Manden er en Filur; thi hans
Afgift kan ikke være for høj; men Hr. Søren talte

ham til, saa en Hund ikke skulde tage et Stykke
Brød af ham, og jo mere han skændte, jo hidsigere

blev han selv.

Naa, Herre Gud! ethvert Menneske har sin Fejl.

Han mener dog intet ondt dermed; thi straks efter

befalede han sin Datter at give Manden et Stykke
Smørrebrød og et Glas godt 01. Det er en særdeles

beleven og vakker Pige. Hun hilsede mig saa venligt

og ærbart, at mit Hjerte ret bevægede sig og jeg ikke

var i Stand til at sige hende et Ord.
Min Avlskarl har tjent der i tre Aar, jeg skal

dog saa listelig udforske ham, hvorledes hun er imod
Folkene, samt hvad han ellers monne vide om hende.
AH Tyendet faar man ofte den sikreste Underretning.

Hillemænd! Rasmus Avlskarl fortæller mig,

at denne Morten B r u u s engang for ikke længe
siden har bejlet i Vejlby Præstegaard, men lik nej.

Præsten syntes godt nok derom, for Manden er rig;

men Datteren vilde paa ingen Maade.
Hr. Søren skal vel have talt hende haardelig

lil i Begyndelsen; men siden, da han saa, del var

hende saa meget imod, fik hun alligevel sin Vilje. Af
Hovmodighed var det ikke — siger Rasmus — for

hun er lige saa ydmyg, som hun er god, og hun vil

meget vel vedgaa, at hendes egen Fader er bondefod
saavel som B r u u s e n.
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Nu ved jo^s hvad il^iindi* de Inj^'vorstrup Moren-
koppcr liavae her i Rosinus, uc skulde trække
Douimereii ud tia Rellærdigiiedens liye Vej. Ole
Andersens Torveskilte og Eng — den Pære var
iuldt vel det Æble værd.

Nej, nej! min gode Mortenl Du kender ikke
Erik Sørensen.

»Du skal ikke bøje den fattiges Ret.

c

Hr. Søren fra Vejlby var her en liden Visit i

Formiddags. Han har bekommet sig en ny Kusk,
Niels 13 r u u s, Broder til Manden paa Ingvorstrup.

Den samme er formentligen doven og dertil næsvis
og kæphøj.

Præsten vilde have ha:n afstraffet og sat i Hul-
let, men mangler de nødvendige Vidner. Jeg raadede
ham, at han skulde se til at skille sig ved Karlen eller

og slide sig igennem med ham til Hytledag. 1 Først-

nmgen svarede han mig noget fus; men da han hørte

mine Grunde, gav han mig Ret, ja takkede endog for

mine gode Raad.
Han er en hidsig Mand, men ikke slem at tale

til Rette, naar han faar Tid at summe sig. Saa skil-

tes vi ad som gode Venner. Om Jomfru Mette
blev ikke talet et Ord.

Jeg har tilbragt en meget behagelig Dag i Vejlby

Præstegaard. Hr. Søren var ikke hjemme, da jeg

kom; men Jomfru Mette tog saare venligt imod mig.

Hun sad og spandt, som jeg traadte ind ad Døren,

og det forekom mig, at hun blev ganske rød i Ansigtet.

Det var artigt nok, hvor længe det varede, inden

jeg kunde hitte paa noget at tale om. Naar jeg sidder

i Retten, mangler jeg aldrig, hvad jeg skal sige, og
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naar jeg har en Skælm i Forhør, leder jeg ikke længe
om Kvæslioner (Spørgsmaalj ; men foran dette from-
me, uskyldige Barn stod jeg saa sloten (slukøret)

som en Hønsetyv.
Endelig landt jeg paa at si^akke med hende om

Ole Andersens Proces, om hans Tørveskifte og
hans Eng; men jeg ved ikke, hvorledes det kom sig,

at Diskursen gik over fra Engen til Blomster. Og tog

saa det ene Ord det andet om Roser og Violer og
l'usindfryd, indtil hun fik mig med ud i Haven for

al bese hendes Blomsterflor. Dermed gik Tiden hen,

til Hr. Søren kom hjem, og saa gik hun i Køk-
kenet og kom ikke igen, før hun med det samme
1rembar Aftensmaden.

Just som hun traadte ind ad Døren, siger Præ-
sten til mig: »Det var vel heller ikke for tidlig, om
1 nu ogsaa tænkte paa at indtræde i den hellige Ægte-
stand.« (Vi havde nemlig siddet og diskureret om det

prægtige Bryllup, som nyligen var holdet paa Høg-
holm.) Da blev Jomfru Mette atter saa rød som
et dryppende Blod.

Hendes Fader smiskede og sagde: »Man kan se

paa dig, min Datter! at du har staaet for Skorstenen.«
Jeg har lagt den gode Mands Formaning paa

Sinde, og skaj det ej heller vare længe, inden jeg i

Guds Navn vil tage hen og bejle; thi jeg anser Fade-
rens Ord som et forblommet Vink, at han gerne vilde

have mig til Svigersøn.

Og Datteren — hvorfor mon hun blev saa rød?
jeg tør jo vel tage det for et godt Tegn?

Saa beholder nu den fattige Mand sit Tørveskifte
og sin Eng; men den rige er visselig bleven mig saare

gram. Førend Dommen blev oplæst, stod han og
skottede ret saa haanlig hen til den arme Ole
Andersen.
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ViMi (le Oicl: I hi kendes lor Kel sna lian sij^' om
lil alle Sider og grinte saa lumskelig, som om han
var ganske vis paa Sejren. Og del var han sikkerlig;

Ihi jeg ved, han har ladet sig forlyde med: >(iel

var taabeligt, den S I o d d e r \ ilde la'nke |)aa id

\inde Ira h a m.«
Del skele dog alligevel.

Da han havde hørt Dommen, kneh han Øjnene
og Læberne sammen og blev i sil Ansigt som en kal

kel Væg.
Men han Ivang sig og sagde, idel han gik ud, til

sin Vederpari: »Til Lykke med Handelen, Ole An
der s en! den Tørvepyl skal ikke gore mig fattig:

de Ingvorstrup Slude faar vel del Hø, de kan æde.
Jeg hørte ham udenfor skogre og, meden.s han

red bort, slaa Skrald paa Skrald med sin Pisk, saa

det gav Genlyd i Skoven.
Del er tungt nok al \ære Dommer. For hver

Kendelse, man afsiger, kan man regne paa en Fjende
mer. Ak ja! naar vi endda kan beholde Samvittig-

heden lil Ven! »Fordrai>er Soro for Samvitliahedens
Skyld!

Den Dag i Gaar har været den allerglædeligsle i

mit Liv; da slod mil Jagilde i Vejlby Præslegaard.
Min tilkommende Svigerfader talte over de Ord:

> Jeg har givet min Pige i din Barm. 1ste Mose
Bog 16, 5.

Han lagde del ret bevæ\geligl ud, hvorlunde han
nu vikle overdrage mig sin kæreste Skal her paa
Jorden, og al jeg for alle Ting maatte væ^e god imod
hende. (Del vil jeg, saa sandt hjælpe mig Gud!)

Ikke havde jeg troet, at den alvorlige, ja moksen
barske Mand havde endda været saa blod; Taarerne
stod ham lil sidsl i Øjnene, og hans Læber bævede,
som naar en vil holde sig for al græde. Min Kæreste
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i^ræd som el Barn, torneinmelig dii luiii kom til al

tale om hendes salige Moder.
Og da han saa sagde de Ord: .Fader og Moder

skal forlade dig; men Gud skal hlive hos dig, da
brast ogsaa jeg i Graad — jeg tænkte paa mine egne
kære Forældre, dem Gud for længst havde taget til

sig i de evige Boliger, men dog siden saa naadigen
sørget for mig fattige Barn.

Da Trolovelsen var forbi, fik jeg af min søde
Kæreste det allerførste Kys. Gud glæde hendes Sjæl I

hun elsker mig overmaadc.
Over Borde gik det meget lystigt til. Der var

indbuden mange af den salig Kones Slægtninge; paa
hans Side ingen; thi de er kun faa og langt ude og
l)or heil oppe ved Skagen. Der blev hverken sparet

jjaa Vin eller Mad, og efter Bordet blev dygtig danset,

hartad til den klare Dag.
Præsten fra Lyngby, han fra Aalsø og han fra

Hyllested var ogsaa nærværende; denne blev saa be-

sværet, at han maatte ledes til Sengs. Min tilkom-

mende Svigerfader drak ogsaa vældigt: men det var

aldrig at kende paa ham, for han er stærk som en

Kæmpe og kunde gerne drikke alle Herredets Præster
under Bordet.

Jeg mærkede vel, at han ogsaa vilde haft sin

IMaser med at faa mig lidt snurrende; men jeg tog

Ulig i Agt - over ali dette er jeg slet ingen Elsker
af stærk Drik.

Om seks Uger skal vori Bryllup va^-e. Gud give

dertil sin rige Velsignelse!

Det var ret slemt, at min tilkonunende Sviger-

fader skulde faa denne Niels Bruus i sit Brod!
Det er en studsig Krabat, en værdig Broder til ham
paa Ingvorstrup. Han skulde have sin Lon, og saa

lad Porten slaa ham! langt hellere end at smore sine
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Fini^'re |)aa saadan en .ILsel. Men den ^'odi* Pra'sl

er saa hidsii,' o^' paaslaaende, o;;' to haarde Stene
maler ikke ^(h]{. Han vil absohiL al Niels skal

tjene sin Tjeneste nd, ()i( det er jo doij ikke andet
end dairlii^ Ærirrelse.

Forleden Da^ ^av han ham en Kindhest, hvor-

paa Karlen truede: »at han nok skulde faa den
betalt ; men det var alt sammen under fire Øjne.

Jei? har haft ham for mit,' 014 baadc* formanet oi,'

truet ham. Han svarede mig saa godt som slet intel.

Der er ondt i ham.
OiTsaa min Kæreste har bønfaldt sin Fader om

at skille sig ved liam; men derom vilde han intet

høre. Jeg ved snart ikke, hvorledes det vil traa, naar
hun nu drager til mig, — for hun sparer den gamle
megen Fortræd og ved nu paa saadan god Maade at

jævne alle Tincf.

Hun vil sikkerlig blive mii» en elskelig Hustru,

»et Vintræ trindt omkring mit Hus«.
Ilde gik det, og vel var det, nu er Niels selv

løbet sin Vej. Min kære Svigerfader er saa vred som
en Tysker; men jeg glæder mig saa stille over. at

han saaledes har sluppet dette slette Menneske. Rig-

tignok vil B r u u s e n ved given Leilighed sagtens

se at revanchere (hævne) det: men vi har jo Lov og

Ret i Landet, og Retten giver os alle nok.
^

Præsten liavde sat Niels til at grave et Stvkke
ude i Haven. Som han kommer ud og vil se til

ham, staar han ret magelig og hviler sic paa Spaden
og kna-kker Nødder, som han har plukket derude:

men intet har han bestilt. Pra\sten bruger Mund paa
ham; han svarer studs, at han ikke er stedt for

Podemestef. Hvorpaa han faar et Par Munddaske,
og dermed slænger han Spaden og skælder grove-

ligen igen.

Den gamle bliver nu som Ild, griber Snaden og

giver ham dermed nogle Drag — det skulde han ikke

have gjort: thi en Spade er et slemt Vaaben at slaa
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med, allerhelst i Vrede ou, for en haarldfast Mand.
Skælmen lader sii? først diimoe, som han var død;

men da Præsten bliver banae oi? rejser ham od,

snrin^fer han selv iid over Gærdet oj? dermed hen ad
Skoven til. Saaledes har min Svii^erfader selv for-

talt mil? denne ubehaf?elii?e Historie.

Min Kæreste er do«? herover sær iirolif^; him er

bancfe, han skal hævne si^ paa en eller anden Maade,
ijøre Kreatnrerne Fortræd, ja maaske stikke Ild paa
Gaarden. Med Guds Hjælp, det har ingen Nød.

Kun trende Ufifer til, saa skal jeg f'^^re min søde
Kæreste som Kone ind udi mit Hus. Hun har alle-

rede været her og taget alt i Øjesvn, baade ude og
inde. Hun var saare vel tilfreds o^ roste vor Orden
og Pænhed. Det eneste, him beklagede, var dette, at

hun skulde forlade sin Fader, og vist nok vil han
savne hende.

T>o£f skal ie^ gøre, hvad ]e^ kan, for at erstatte

ham sit Tab, jeg vil bvtte med ham, oj? han sl-al

faa min er^en aode Moster Gertrud igen. Hun
er en dvr^tig Kvinde i et Hus og rørig nok endnu
for sin Alder.

Min Kæreste er ret en Encrel: det si'^'^r ossaa alle

Mennesl^er — jeg bliver vist en lyksalig Mand — Gud
alene Æren!

Underligt nok, hvor den Knæi;>t har forstukket
sig! eller om han skulde være rømt ud af Landet?
I alt Fald er det en fortrædelig Historie; der mumles
alle Haande blandt Folk. Baijvaskelse kan ]ea tro,

der har sin Oprindelse fra Tngvorstrup. Imidlertid
var det slemt, om det skulde komme min Sviger-
fader for Øre.
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Havde iiaii do^ hellere liil;^'! mit Haad: El Men
neskes Vrede iidreller ikke del, som ^mxH er l'or Gud.
Men jeg er kun en læg Mand og loi* ikke lordrisle

mig lil al irellesa^lle en (iuds Ords Tjener, tilmed

han er saa meget addre end jeg. Nii, jei,^ \il haahe.

at den Snak falder hen af sig seh.

1 Morgen kommer jeg lil Vejlby og skal da lor-

nemme, om han har hort noget til Sladderen.

De nye Armbaand, jeg har faael fra Guldsmeden,
er megei smukke og vil vistnok ghede min hjertens

kære Mette, naar de blot kan passe hende: thi

Maalet blev taget saa lonlig og i Tlast ukmI el (ira^s

straa.

Moster vil faa Ære I or Sengen: Frynserne er

særdeles kønne.

Min kære Svigerfader var ganske nedslagen og
ildt^ til Mode — jeg har aldrig set ham saadan til-

forn. Tjenstagtige Aander har desværre forebragt

ham det dumme Rygte, som nu er almindelig Folke-

snak her i Egnen.
Brun sen har ytret sig med: at Præsten

skulde skafTe hans Broder iil A^\je, om han saa skulde

grave ham op af Jorden.

Kan være, han ligger i Skjul paa Ingvorstrup
borte er han, og ingen har siden hori eller set noget

til ham. Min stakkels Kæreste gra^mmer sig all for

meget, hun plages af Anelser og svare Drømme.

Gud se i Naade til os alle I Jeg er saa betagen

af Skræk og Bedrøvelse, at jeg næppe er i Stand til

at føre Pennen. Vel hundrede Gange er den falden

mig af Haanden.
Mit Hjerte er saa bespændt og mine Tanker saa

Ivivlraadige, at jeg harfad ikke ved. hvor jeg skal be-



33

gynde. Del lykkes inii> all sammen al være kom-
men i et enesle Øjeblik ligesom el Tordenskrald. Ti-

den er af Lave for mig, Aften og Morgen er eet,

den hele gruelige Dag el hurtigt Lynglimt, som har
afbrændt i Grunden mine Ønskers og Forhaabnin-
gers stolte Hus.

En ærværdig Guds Mand, min Kærestes Fader, i

Baand og Fængsel! og det som en Morder og Mis-

dæder!
Kun dette ene Haab har jeg tilbage, at han endda

maatte være uskyldig; men desværre! det er kun el

Halmstraa for den skibbrudne. En svar Mistanke
hviler paa ham — og del at jeg, jeg elendige, skal

være hans Dommer! Og Datteren, hans Datter, min
forlovede Brud!

Herre, min Frelser! forbarm dig over os! — jeg

formaar ikke mere.

Det var i Gaar den ulykkelige Dag! — vedpas en
halv Time før Solen stod op^— atMortenBruus
kom her i Gaarden og havde med sig Indsidder Jens
Lars e n af Vejlby samt Hyrdens Enke og hendes
Datter ibidem (sammesteds)

Morten B r u u s sagde til mig, at han" havde
Præsten i Vejlby stærkt mistænkt for al have slaget

hans Broder ihjel. Jeg svarede ham, at jeg vel havde
hørt den samme Snak, men anset den for en laabelig

og ondskabsfuld Opdigtelse, saasom Præsten selv

havde forsikret mig, al Karlen var løbel sin Vej.

>0m saa var,< sagde han, al Niels vilde

rømme, havde han nok kommet til mig først og ladet

mig det vide; men at det forholder sig ganske ander-
ledes, det kan disse gode Folk vidne, og derfor beder
jeg, at I paa Embeds Vegne vil forhøre dem.

> Betænk jer vel!<^ siger jeg, > betænk jer vel,

min kære Bruns! og ligesaa I andre gode Folk!
inden I beskylder en hæderlig og uberygtet Præst og

St. St. Blicher: Samlede Noveller VI 3
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Sjælest)rf,'er! Kan 1 intet bevise, livorpaii jeg stor-

ligen tvivler, kan del komme jer (iyrt at staa.

»Præst eller ikke Præst,- raabte B r ii u s e n,

der staar skrevet: du skal ikke slaa ilijell der staar

ogsaa skrevet: Øvrigbeden bævrer ikke Sværdet for-

gæves. Vi bar jo Lov og Ret i Landet, og en
Morder kan ikke undgaa sin Straf, om ban saa bar
Stiftamtmanden til Svigersøn.

Jeg lod, som jeg ikke mærkede Finten, og sagde:

»Velan! det ske, som I vil! Hvad ved I, Kirsten
Mads datter! om den Sag, bvorfor Morten
Bruns beskylder eders Præst? Sig nu den rene
Sandbed, saaledes som I vil forsvare for den Al-

videndes Domstol, og som 1 det siden med Lovens
Ed skal bekræfte!«

Og gav bun da følgende Forklaring: Den Dag,
paa bvilken det sagdes, at Niels B r u u s var rømt
af Præstegaarden, var bun lidt over Middag med sin

Datter Else gaaet forbi Præstens Have. Som de

kommer omtrent midt for Stendiget, der gaar Østen
om samme, bører de en kalde paa Else. Det var

Niels B r u u s, som stod inden for Hesselbækken,
og som nu bøjede Grenene lidt til Side og spurgte

Else, om bun vilde bave nogle Nødder. Hun tog

da mod en Haandfuld og spurgte, bvad ban bestilte

der. Han svarede, at Præsten bavde befalet bam at

grave; men den Bestilling bavde ban ikke taget sig

saa nær, ban vilde betlere plukke Nødder.
I det samme børte de en Dør lukkes op inde ved

Huset, og Niels sagde: »Pas paa! nu faar vi en
Skændepræken!« Straks efter bavde de børt — se

kunde de intet, for Diget var for bøjt og Hækken for

tæt — bvorledes de skændtes, og blev den ene ikke

den anden noget Ord skyldig. Til sidst bavde de
børt Præsten raabe: »Jeg skal slaa din Hund, du skal

ligge død for mine Fødder! bvorpaa det klaskede
lo eller tre Gange, som naar en faar Munddaske.

Saa bavde Niels skældel Præsten for en Bød-
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(lelknægf og en Kellring. .Dertil havde Præsten slel

intet svaret; men derim(3d hørte de to dumpe Slag,

saa tillige Bladet af en Spade og noget af Skaftet to

(iange svinges over Hækken; men den, der svingede

Spaden, knnde de ikke se for Hegnets Højde og
Tæthed.

Dermed var alt stille inde i Haven; men de
(Hyrdeenken og hendes Datter) var blevne bange og
underlig til Mode og saa gangne i Marken til Kreatu-

rerne. Selvsamme Forklaring som Moderen gav og-

saa Datteren. Jeg spurgte dem, om de ikke havde set

Niels Bruus komme ud af Haven, hvilket de
begge benægtede, skønt de ofte havde set sig tilbage.

Alt dette stemmede aldeles med Præstens Beret-

ning til mig, og at de ikke havde set Karlen komme
ud af Haven, var rimeligt nok, da han til den søndre
Side havde lige saa nær til Skoven, hvorhen Præsten
sagde, han havde taget Kursen.

Jeg erklærede nu Morten B r u u s, at det

aflagte Vidnesbyrd intet beviste om det formentlige

Mord, allerhelst som Præsten havde frivillig fortalt

mig hele Sagen, ganske som Kvinderne nu havde
fremsat den.

Hertil smilede han bittert og bad mig blot afhøre
det tredje Vidne, hvilket jeg nu og gjorde.

Jens Larsen forklarede, at han en Aften

meget silde (men saa vidt han mindedes, var det ej

samme Aften, efter at N i e 1 s B r u u s var rømt, men
den næste) var gaaet hjem fra Tolstrup og gaaet ad

den sædvanlige Gangsti Østen om Præstens Have.
Derinde havde han hørt Lyden af en, som grov. I

første Øjeblik var han vel bleven noget bange; men
da det var klart Maaneskin, besluttede han sig dog til

at ville se, hvo det var, som kunde have at bestille i

Haven paa saadan Tid. Han havde da sat sine Træ-
sko, var klavret op paa Diget og havde med Hæn-
derne gjort sig et lidet Kighul gennem Hækken. Her
saa han da Præsten i sin daglige Slobrok og med sin
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hsidc* Koinulds NmIIuic |);iii Ilovcdcl slan o^' ^'Inllc

.loidi'ii eller med en Spade; men andel saa lian ikke.

Da Præsien i del samme havde vendl si^' |)hi(lseli^'

om, som om han havde lornummel no;^'en, \ar N'idnel

h](*vel hani((\ havde ladel siij i en llasl ulidc ned ad
Di^el o^ var lii^c saa haslii; lobel hjem.

Skonl del rii^lii^nok var m'v^ paalaldende, hvad
Pra'slen knnde rorelai;e s\{i saa silde i Haven, fandl

jei» doi^ endnn inlel hesynderlii^'l lil al va'kke Mislanke
om del iinj)nlerede (l'ormodedej Mord, Inilkel jeg og
sagde Klageren med alvorlig Formaning, ej alene at

lage Beskyldningen lilhage, men ogsaa olVenllig al

(rkhere del omløbende Kygie Ibr ugrnndel og lillige

al fralægge sig selv enhver Andel i samme.
Dertil svarede han: »Ikke lør jeg ser, hvad Pra*-

slen har gravet ned i sin Have.<

»Da,« svarede jeg, »turde det være lor silde, og I

sætter da eders .Ere og Velfærd paa farligt Spil.v

»Det skylder jeg min l^roder,^ svarede han, »og
jeg venler af vor lovlige Øvrighed, at den ikke næg-
ler mig Rettens Hjælp og Bistand.«

Saadan Opfordring var jeg nødl lil al følge.

Jeg drog da tillige med Klageren og Vidnerne til

Vejlby med et saare l)eknyt Sind, mindre af Frygt for

at finde den omhandlede Kømningsmand i Haven
eiu\ af Bekymring over den Skræk og Ærgrelse, Præ-
sten og min Kæ^'este derved vilde foraarsages.

Undervejs tænkte jeg blol paa at lade Bagvaske-
ren føle Lovens hele Strenghed. Ak! du milde Him-
mel! der forestod mig den grueligste Opdagelse.

Først vilde jeg have laget Pravsten afsides for at

lorberede ham og derved give ham Tid lil at fatte sig

og vorde Herre over sit Sind: men M o r len B r u u s

forekom mig: thi som jeg kørte ind ad Gaarden, jog

han paa sin Hesl mig forbi og lige hen for Døren, og
scmi Præsten aabnede samme, raabte han:

»Folk siger, at I har slagel min Broder ihjel og
gravet ham ned i eders Have: her kommer jeg med
Herredsfogden for al lede (»fter ham!
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Præsten blev over denne Tiltale saa i( rhløtrel, al

han ikke kunde mæle el Ord, lorinden jei? sprani^ al

Vo£:fnen og sagde til ham: »I tiører nu Beskyldningen,
og det uden Omsvøb; jeg nødes tit ])aa Eml)e(ls Vegne
at gøre denne Mands Begæring Fyldes!, og fordrer nu
eders egen Ære, at Sandlieden kommer for en Dag
og Munden stoppes paa Bagvaskelsen.

vDet er haardt nok, sagde han da, ixi en Mand
i min Stand skal tvinges til al afvæOte saadan gruelig

Beskyldning; men kom kun I min Have og mit hele

Hus staar eder aabent!<

Vi gik nu ind iiiennem Sluehusel og ud i Haven.
Der mødte os min Kæreste, der blev forsk ra^k kel vvd

at se B r u u s e n.

Jeg hviskede hastig til hende; »Vær kun rolig,

min Hjerte! gak ind og æmrst jer ej! Eders Fjende
iler sin egen Fordan'velse i Møde!<

Morten B r u u s gik nu foran Øster hen i

Haven til Tornehækken; vi andre bagefter tillige

med Præstens Follv hvem han selv havde ordrel al

komme med Spader og Grebe.

Klageren stod noget og saa sig omkring, indtil

vi liavde naaet ham.
Da pegede han paa el Sted og sagde: »Her ser

ud til at være gravet for ikke laMige siden: her maa
vi lede.«

»Grav!< raabte Præsten vredt.

Folkene grov, og B r u u s, som syntes, det gik

ikke hurtigt nok, rev Spaden fra en af Folkene og
arbeidede med Ivrighed.

Da de var komne el Par Spadeslag ned, var

Grunden saa fast, al man tvc'eligen saa, her ikke

havde været gravet for nylig maaske ikke i

maup'e Aar.

Vi gkædede os alle paa en mer og Præsien
allermest; han begyndte allererle at Iriumfere over sin

Anktae^er og sagde spotlendi^ til ham: Fandt T nogel.

1 Æreskænder? <^
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FJt'iint* svarcdi' liain ikke; men etlei at have be-

lankt sii> cl Øjeblik raa])le han: Jens Larsen!
hvor var det, I saa Pra'sten staa ni* i,'rave?

Jens Larsen havde liidtil, medens der blev

|i<ravet, staaet med foldede Hænder o^' set paa Ar-

bejdet.

Ved 13 r ii ii s e n s Tiltale vaa^'nede han o|) som
af en Drøm, saa sig lidt omkring og pegte derpaa
hen til en Krog i Kvarteret, en tre til fire Favne fra

det Sted, vi stod.

»Der tykkes mig det var!^ sagde han.
>Hvad siger du, Jens? raabte Præsten vred.

>naar liar jeg gravet?

<

Uden at agte herpaa kaldte M o r t e n 13 r u ii s

Folkene hen til den angivne Krog. Her laa nogle

visne Kaalstokke, Grene og andet Skrupperi, som han
først ryddede af Vejen.

Gravningen begyndte atter.

Jeg stod ret rolig og vel tilfreds og talede med
Præsten om denne Sag og deji Straf, til hvilken

Klageren havde gjort sig skyldig, da en af Karlene
raabte: »Jesus Kors!

Vi saa derhen en ?Iatte|)uld var kommen
til Syne.

Her finder vi nok den, vi leder efter! skreg

B r u u s, »det er N i e 1 s's Hat; den kender jeg.<

Da var det mig, som om alt mit Blod blev til Is:

mit hele Haab blev med eet slaget til Jorden.

»Grav! i?rav!<^ raabte den skrækkeli'^e Blodhæv
ner, idet han selv anstrengte sig af alle Livsens

Kræfter.

Jeg saa til Pra^sten, han \ar bleg sum et Lig,

men hans Øjne vidt opspilede og ufravendt hæftede
til det rædselsfulde Sted.

Atter et Skrig, en Haand ligesom strakte sig o|)

af Jorden mod de gravende.

»Se!< raabte 1^ r u u s, »han rækker efter mig: ja

bi lidt. Broder Niels' Ha^vn skal du faa!'
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Snarl var hele Liget udgravet det var virkelig

den savnede. Hans Ansigt var ikke ganske kendeligt,

da det var begyndt at gaa i Forraadnelse og Næse-
benet desforuden knust og fladtrykt; men alle hans
Klæder, lige til Skjorten med hans udsyede Navn,
kendtes straks af alle hans Medtjenere, endogsaa en

Blyring i hans venstre Øre vedkendtes af alle de om-
staaende som Niels B r u u s e s, den han i nogle

Aar bestandig havde baaret.

»Naa, Præst!« raabte Morten B r u u s, »kom
nu og læg Haand paa den døde, om I tør!<

»Almægtige Gud!« sukkede Præsten og slog sine

Øjne i Vejret, »du est mit Vidne, at jeg er uskyldig,

slaget ham har jeg, men ikke anderledes, end at han
kunde løbe sin Vej, slaget ham har jeg, det maa jeg

nu bitterligen angre; men hvo der har begravet ham,
det kender den Alvidende.«

»Jens Larsen kender det ogsaal « raabte

B r u u s e n, »og kanske der findes end flere. Hr.

Herredsfoged! I kommer vel ogsaa til at forhøre hans
Tjenestefolk; men først venter jeg, at I vil sætte den-
ne Ulv i Faareklæder i sikker Forvaring.«

x\k! du Fredsens Gud! Jeg turde jo nu ikke læn-

gere tvivle; Sagen var alt for aabenbar; men jeg var

nær ved at synke i Jorden af Skræk og Afsky. Jeg
vilde just sige Præsten, at han maatte berede sig paa
at gaa i Fængsel, da han selv tiltalte mig — han var

bleg og skælvede som et Espeløv.

»Skinnet er imod mig!« sagde han; »thi dette er

el Værk af Djævelen og hans Engle. Dog, endnu lever

en, som vel skal bringe min Uskyldighed for Dagen
— kom, Hr. Herredsfoged! i Baand og Lænker vil jeg

vente paa, hvad han har besluttet over mig arme Svn-
der. Trøst min Datter! og tænk paa, det er eders Fæ-
stemø!«

Næppe havde han sagt dette, før jeg hørte et

Skrig og et Fald bag ved mig — det var min Kæreste:
hun laa der daanet paa Jorden - Gud give, vi havde

\
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lif^'^'cl bc'j^j^c saalc'di's o^' iildri^^ opvaa^'iu'l nu*r! .Ic^^

lol'ledc luMule i Vejret oj^ lof^ hende |)aa mine Arme
— jeg lænkle, hun v a r dod; men Faderen rev hench'

fra mii,' oij I)ar hende ind. oi^ Vi'^r med del samme
blev jej^' alier kaldl hen lil den driehle tor at hesiglij^c

et Saar i hans Hoved, som vel ikke var dybt, men do^
havde knadvkel Hjerneskallen oi,' kendeligen viste sig

at være ])il)ragl med en Sj)M(le eller el saadanl slovt

Redskab.
Vi gik derpaa alle ind i Huset. Min Kæreste var

da kommen lil sig selv igen. Hun floj om min Hals og
besvor mig ved Gud og alt, hvad helligt var, at jeg

dog maatte frelse hendes Fader af denne store Nod,
og bad mig dernæst for vor Kærligheds Skyld, at hun
maatte følge ham i Fa^ngslel, hvilket jeg ogsaa tilstod

hende. Jeg fulgte dem selv til G r e n a a; men Herren
ved, hvorledes jeg var til Mode. Ingen af os har talel

et Ord paa hele denne sorgelige Rejse. Jeg skiltes fra

dem med et sønderknust fijerte.

Liget er lagt i en Kiste, som J e ns La r s e n

havde staaende til sig selv, og i Morgen vorder del

ærligen begravet paa Vejlby Kirkegaard.
I Morgen afholdes del første Tingsvidne. Viud

styrke mig elendige Menneske I

Gud give, jeg aldrig havde opnaaet den bedrøve-

lige Post, jeg Daare saa ivrigt eftertragtede! Det er en

tung Bestilling, den at være Dommer — gid jeg kunde
bytte med en af StokkemaMidenel

Da denne Ordets Tjener fremstilledes for mig
paa Tinget, lænket fra Haand til Fod, da tænkte jeg

paa Vorherre, som han sledles for Pilati Domstol.

Og bares del mig li vaglig fore, som min Kæreste
Gud bedre det, hun ligger syg i Grenaa — som hvi-

skede hun til mig: »Befat dig intet mc^l denne retfaM*

dige!«
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Ja Gud give, han var det! men jeg øjner endnu
ikke den fjerneste Mulighed.

De trende første Vidner hekræftede med oprakte

Fingre deres ganske Udsagn i Forhørel, og det Ord
for andet, der blev intet taget fra og intet lagt til.

Og fremstod ydermere trende nye Vidner, Præ-
stens tvende Karle og Udpigen. De to første liavde hin

Dag, da Mordet skete, siddet i Borgestuen, og da Vin-

duet stod aabent, havde de tydeligen hørt Præsten
og den myrdede heftigen skændes, og at den første

havde sagt — ligesom Hyrdeenken og hendes Datler

omvandt -— »ieg skal slaa din Himd! (\u skal ligg.'

død for mine Fødder.«
Tilmed havde de to Gange hørt Præsien true og

undsige Niels B r u u s. De vandt (vi(hiede) end-

videre, at Præsten, naar han blev vred, ikke sparede
at slaa til med det første det bedste, der kom ham i

Hæ^nderne, og at han saaledes engang havde slagel

sin forrige Dreng med en Tøirekølle.

Udpigen forklarede, al hun, den samme Nat som
Jens Larsen saa Præsien i Haven, havde lip.^æl

vaagen og kunde ikke sove, og havde hun hørt Dø-
ren fra Gangen ud til Haven knirke, og da hun reisle

sig og keg ud, saa hun Præsten i Slobrok og Nathue
gaa ud i Haven. Hvad han bestilte der, saa hun
ikke; men en Times Tid efter omtrent hørte hun atter

Lyden af Havedøren.
Da Vidnerne var afhørte og jeg lilsourgle den

ulvkkelige Mand, om han vilde bekende Gerninj^en.

eller hvad han i manglende Fald havde at sii^e til sii

Forsvar, fohiede han sine Hænder over sit Brvst og
sagde: »Saa sandt hja^lpe mig Gud og hans heUii»e

Ord! jeg vil tale Sandhed, og ved ieg med mig selv

intet andet, end hvad jeg allerede tilforn har bekendt.
Jeg har slaget den afdøde med Spaden, men ikke an-

derledes, end at han derefter kunde løbe fra mig ud al

Haven; hvad der siden er hanidtes ham, eller hvor-
ledes han er kommen til at ligge i min Have det ved
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\vij, ikkt' HmkI .1 V n s L a i ^ c n oi^ Pii^cii \i(lnrr om
al liavc scl inii,' i llavon vc*(i Xallelici, cnlcii lyver de
det, eller ojl^'sjki er det. el Helvedes Blændværk. Je^'

elendi;:,'e Menneske har in^'en til mil Forsvar her paa
Jorden, del mærker jei^' klarlii^en. Vil Han i Himlen
lie, da maa jei:? boje mi;:^ under Hans uransai^elii^u*

Vilje.«

Herpaa lod han sil HoNcd oi^ siqe Hænder svnkc
oi? ndi?av el dybl Suk.

Mant^^e af de tilstedeværende kunde ikke holde
sig for Graad. Der bei^yndte en sai/te Mumlen om, at

han doi:^ maaske .kunde være uskyldii^: men delle var

jo blot en Virknini^ af Sindels Bevæi^else o£^ Medvnk.
Oijsaa m i t Hjerte vilde gerne frikende ham; men Fø-
lelsen tør jo ingenlunde raade over Dommerens For-
stand; hverken Medynk eller Had, hverken Gunsl
eller Avind skal veje det mindste Gran i Retfærdig-

hedens Skaaler.

Jeg kan efter min Overbevisning ikke slutte an-

derledes end som saa: Den anklagede har slagel

Niels Bruns ihjel, dog næppe med Forsæt og be-

raad Hn; vel ved jeg, at han har haft den Vane at true

dem, han blev vred paa, »at han nok skulde huske
dem det den Dag, de mindst tænkle derpaa: men
det er mig ikke vitterligt, al han har mod nogen op-

fyldt sine Trusler. Nu vil ethvert Menneske jo gerne
bjæri?e Livet, om det kan, og frelse sin Ære, og derfor

vedbliver han sin Benægtelse, saa længe han formaar.

M o r t e n B r n n s — det er en haard Hals. ond
tilforn og værre nu af Harme over Broderens Drab,
— begyndte al tale om Redskaber, der kunde Ivinge

en forstokket Synder til Bekendelse: men det for-

byde Gud, at ieg mod saadan Mand skulde tage Pine-

bænken til Hjælp. Og hvad er vel den andet end en

Prøvesten paa legemlig og aandelig Stvrke og Svag-

hed? Den, som mægler at udholde Torturen, og den,

som bukker under for samme -- Ivve kan de begire.

En aftvungen Bekendelse kan aldrig være paalidelig
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Sandhed. Nej, før skulde je4> vii^e mit Dommersæde
og nedlægge mit sure Embede.

Ak! min gode, fromme Kæreste! hun er da tabt

for mig, hvad denne Verden anbelanger: jeg elskedt'

hende dog saa inderligt.

Jeg har hafl et haardt Pust at udholde. Som jeg

sad og overvejede denne skrækkelig Sag, i hvilken

det forestaar mig at dømme, farer Døren op, og Præ-
stens Datter — jeg tør vel næppe længere kalde den
Kæreste, som maaske aldrig vil vorde min Hustru?
hun stvrter ind med udslaget Haar, kaster sig for

mine Fødder og omfavner mine Knæ.
Jeg løftede hende op i mine Arme, og vi græd

beg£fe en god Stund, inden nogen af os kunde komme
til Orde.

'

Jeg blev først Herre over min store Bedrøvelse og
sagde: »Jeg ved, hvad I vil, min Hjerte! jeg skulde
frelse eders Fader? Ja Gud hjælpe os arme Menne-
sker! jeg kan jo ikke. Sig mig selv, hjerte Barn! tror

I, at eders Fader er uskyldig?«
Hun lagde Haanden paa sit Bryst og sagde: »Jeg

ved det ikke!« og derpaa stak hun atter i at græde ret

bitterligen.

»Begravet ham,« sagde hun saa igen, »har han
dog næppe; men at Karlen jo er død henne i Skoven af

de Slai?, han fik, det maa vel va^re saa. Gud bedre det!

»Kære Ven!« sagde jeg, »Jens Larsen og Pi-

gen saa ham jo i Gangen den Nat.

Hun virrede langsomt med Hovedet og svarede:

Den Slemme kan have forblindet deres Øine.<
»Det forbyde vor Herre Jesus,« sagde jeg, at

han skulde have saadan Magt over kristne Menne-
sker!«

Nu græd hun atter.

»Sig mig oprigtig,« begyndte hun efter et Ophold,
sig mig rent ud, min Fæstemand! dersom Gud ikk<*
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sender anden Oplysninj^ i denne Sa^', hvad Dom \il 1

fælde? <

Hini saa a'n^'stelij^' |)aa niij^. oi^ hendes Læber
skaOvede.

»Dersom jei,' ikke Iroede, svarede je^, »al en-

hver anden vilde viere haardere end jei?, da skid(h'

jeg \\iic mil Sa^de, ja med Gla*de nedlærøe mil Em
bede. Men del lør jeg nu ikke dolge, siden I sporger
mig ad, den mildesle Dom, som baade Gud og Kon-
gen har afsagl, er dog Liv for Li v.«

Iler sank hun i Knæerne, men rejsle sig straks

igen, veg node Trin baglæns hen fra miir og raable

ligesom forvildel: »Vil T da mvrde min Fader! vil 1

da myrde eders Fæstemø? — Ser I denne?« — hun
traadle aller fremad og holdl Haanden med Rineen
hen for mine Øjne — »Ser I denne Fæslensring?
Hvad sagde min ulykkelige Fader, deni^ang I salle

den paa min Finger? Jeg giver min Pige i

din Barm! Men I, I gennemborer min Barm!<
Ak Gud! hvert Ord, hun sagde, gennemborede

min.
»Sødeste Barn!« sukkede jeg, »sig ikke saaledes!

I kniber mit Hierte med gloende Tæncfer. Hvad vil L
jeg skal gøre? frikende den, som Guds og Menneske-
nes Lov fordømmer?«

Him tav og saa til Himlen.
»Eet vil jeg gøre,« blev jei^ ved, »er ciet Uret, da

tilrei/ne Herren mig ikke den Synd! H')r nu, ka^resle

Barn! gaar Sai2'en her til En(ie, da er hans Liv for-

loren; jeg ser ikke nogen Frelse uden i Fluirten. Kan
I liertil ophitle noi^et Raad, da skal jeg lukke mine
Øjne o£? tie. Ser I, jea har siraks, saa snart e^^^M's

Fader blev fa^iaslel, skrevel lil eders Broder i Ko-
benhavn, og vi kan nu hver Dai: forvent*^ ham. Tal

saa med ham og søg at faa Slulleren lil Ven! har I

ikke Pencre nok, saa raader I over all, hvad ieg eier!

Da jeg havde sagt delle, blev bendes hele Ansij?!

blussende rødt af Glæde, og hun faldt om min Hals
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()i> raablc: »(lUd lønnr eder for dette Raad! havde vi

f)lot min Broder! da blev der vel Raad.«

»Men livor skal vi hen?« sag(Je hun alter og slap

mig, »og om vi finder et Fristed i fremmede Lande,
saa ser jeg eder aldrig mere.«

Dette sagde hun saa ynkeligt, al mil Hjerte

\ar færdig at briste.

»Allerkæreste Ven!« raabte jeg, »jeg skal finde

eder, hvor langt I end farer hen, og vil vore Midler
ikke slaa til til vor Underholdning, skal disse* mine
Hænder arbejde for os alle, jeg har lært i min Ung-
dom at bruge Øksen og Høvlen.«

Da blev hun paa ny saa sjæleglad og kyssede
mig utallige Gange.

Vi bad begge af ganske Hjerte til Gud, at han
dog vilde lade vort Forehavende lykkes, og saa skil-

les hun fra mig med frejdigt Haab.
Ogsaa jeg begyndte at haabe til det bedste. Men

aldrig saa snart var hun borte, førend tusinde Tvivl

opfyldte mit Sind og alle de Vanskeligheder, som før

syntes mig overvindelige, nu forekom mig som uhyre
Bjerge, dem min svage Haand aldrig vil mægte at

flytte.

Nej, nej! af demie Elendigheds Mulm og Mørke
ved ikkun H an aleneste Vej, for hvem den sorte Nat
er lys som Dagen.

Atter to nye Vidner! de fører næppe noget godt i

deres Skjold; thi B r u u s e n anmeldte dem med en
Mine, der ikke huede mig — han har og et Hjerte
saa haardt som Flint og tilmed fuldt af Gift og Galde.

I Morgen møder de paa Tinget; jeg er til Mode,
som om det var imod mig selv, de skulde vidne. Gud
styrke mig dog!
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Del er forbi han har bekeiicil all.

Relten var sal, og Fangen Ireminrl Ini al hon- dt

nye lilkomne Vidners Udsagn.
De lorklarede, at de den lidl omhandlede Nat

var gangne lien ad den Vej, som lol)er paa tværs imel
lem Skoven og Præstens Have; et Menneske var da
kommet fra Skoven med en Sæ^k paa Akselen og der-

med vandret dem et Stykke forbi ad Haven til; hans
Ansigt kunde de ikke kende, da det var skjuli af Sa'k-

ken; men da Maanen skinnede paa hans Ryg, havde
de tydeligen set, at han var iført en sid grøn Kjole
(Præstens Slobrok nemlig) og en hvid Nathue: den
omvundne Person forsvandt ved Havegærdet.

Aldrig saa snart havde den første aflagt dette

Vidnesbyrd, før Præsten blev i sit Ansigt som Aske,
og. det var næppe, han med svag Røsl kunde fremføri
de Ord: »Jeg faar ondt.<

Man gav ham en Stol.

Da sagde Bruusen til de omstaaende: >Del

hjalp paa Præstens Hukommelse.«
Denne hørte det ikke, men vinkede ad mig og

sagde: »Lad mig føre tilbage i mit Fængsel! der vil

jeg tale med eder.«

Det skete, som han forlangte.

Vi drog af Sted til Grenaa; Præsten kørte med
Slutteren og Bysvenden, og jeg red.

Da Fængselsdøren blev aabnet, stod min Ka^-

reste og redte sin Faders Seng, paa en Slol ved Ho-
vedgærdet hang den ulykkelige grønne Slobrok.

Min Kæreste gav et Glædesskrig, da hun saa mig
komme; hun troede, at Faderen var frikendt, og at jeg

nu selv vilde udføre ham af Fængslet. Hun kastede,

hvad hun havde i Hænderne, og hang sig om hans
Hals. Den gamle Mand græd, saa den ene Taare ikke

kunde bie den anden. Han nænnede ikke at sige hen-

de, hvad nu \ar passeret paa Tinget, men gav hende
nogle Ærinder i Byen, at hun skulde indkøbe alle

Haande.
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min Haand til sit Bryst og hviskede: »Godt Bud-
skab?«

For at dølge min Smerte og Forvirring kyssede
jeg hende paa Panden og sagde: »Kære! siden skal

I høre, hvad der er passeret — ved endnu ikke, om
det gør stort fra eller til - men hent os nu, hvad
eders Fader forlanger.«

Hun gik.

Ak! ak! hvilken jammerlig F'orandring Ira før,

da dette uskyldige Barn levede sorgløs og glad i den
muntre Præstebolig, og nu her udi dette skumle
Fængsel med Sorrig og Smerte, ja med idelig Angst
og Bævelse.

»Sæt eder, kære!« sagde han og satte sig selv

paa Sengestokken. Han foldede sine Hænder i sit

Skød og stirrede længe mod Jorden i dybe Tanker.
Endelig rettede han sig op og hæftede sine Øjne paa
mig; jeg ventede i ængstelig Tavshed, som om jeg

skulde høre min egen Dom — ja, paa en Maade skul-

de jeg jo ogsaa.

»Jeg er en stor Synder!« tog han til Orde, »hvor
stor — det ved Gud, jeg ved det ikke selv. Han vil

straffe mig her, at jeg hisset kan faa Naade og Salig-

hed; ham være derfor Pris og Ære!«
Her lod han til at vinde mere Rolighed og Styrke

og vedblev, som følger:

»Fra min Barndom af, saa længe som jeg kan
huske, har jeg altid været trættekær, ilsindet og stolt,

har ingen Modsigelse kunnet taale, men stedse været
rede at slaa til med Sværd. Dog har jeg sjælden
ladet Solen gaa ned over min Vrede, ej heller baaret

Had til noget Menneske. Allerede som halvvoksen
Dreng begik jeg i Hidsighed en Gerning, der ofte

inderlig har fortrudt mig og smerter mig endnu,
hver Gang jeg tænker derpaa: vores Gaardhund,
et fromt Dyr, som aldrig gjorde noget Kræ For-
træd, havde taget min Mellemmad, som jeg havde
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sal liii mii,^ |)na vn Slol: i niiii Ani^^'licd si)arke(lt'

jeg saalcdc's iiuul iniii 'Ira'sko iil Hunden, al den d^dv
under ynkelige Skrig og Pinsler. Del var kun et

umælende Dyr, men dog el Varsel ior, al jeg skulde
l'orgrihe mig paa Mennesker.

Da jeg som Sludenl rejste udenlands, gav jeg

mig i unødig Trælle med en Bursch i Leipzig, fordre-

de ham ud og slak ham i Brystel saa farligt, al han
med yderste Nod kunde frelses. Allerede derfor hav-
de jeg fortjent, hvad jeg nu saa sildigen maa lide;

men Slralfen falder nu og med lidohhelt Væ^gt over
mit syndige Hoved — gammel Mand — Præst, Fre-
dens Sendehud — og Fader! Ak (iud! ak Gud! der
er Saaret endnu dybest .<

Han sprang op og vred sine Hænder, saa det

knagede i alle Ledemod.
Jeg vilde sige noget til hans Trøst, men, vidste

intet.

Da han havde fattet sig lidt, satte han sig atter

og vedblev:

»For eder, tilforn min Ven og nu min Dommer,
skal jeg nu bekende en Brøde, som jeg uden for al

Tvivl har begaaet, men som jeg dog ikke er mig
fuldkommen bevidst.«

(Jeg studsede og vidste ikke, hvor han vilde hen,

eller om han talte med god Samling; thi jeg havde nu
belavet mig paa en ren og uforbeholden Tilstaaelse.)

»Forstaa mig rel og læg Mærke til min Tale!

At jeg har slaget den ulykkelige Karl med Spaden,
det ved jeg og har frit ud tilstaaet — om del var med
Fladen eller Æggen, kunde jeg i min heftige Forbit-

relse ikke sanse — al han da faldt og løb bort — se,

det er alt, hvad jeg ved med sanselig Vished. Resten
— Gud bedre det! — har jo fire Vidner set, nemlig at

jeg hentede Liget og begrov det, og at det i Gerningen

maa være saa, er jeg nødsaget til at tro; I skal høre

mine Grunde:
Tre eller fire Gange tilforn i mil Liv er det
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vederfaret mig, at jeg har været Søvngænger. Den
sidste Gang— det kan nu være ni eller ti Aar siden •

—

skulde jeg den kommende Dag holde en Ligprædiken
over en Mand, som paa en pludselig og elendig Maade
var kommen af Dage. Jeg var forlegen for en Tekst,

da de Ord af en Vismand hos de gamle Græker: > Pris

ingen lykkelig, før han dør!« faldt mig ind.
,

At tage en Hednings Sentens til Tekst i en kri-

stelig Tale vilde ikke gaa an; men det forekom mig
og, at den samme Tanke med omtrent de samme
Ord skulde findes et Sted i den hellige Skrift. Jeg
ledte og ledte og kunde ikke hitte Stedet. Det var

silde, jeg var af andet Arbejde meget træt, klædte mig
derfor af, gik til Sengs og sov ind.

Da jeg om Morgenen vaagner og sætter mig til

mit Skrivebord for at vælge en anden Tekst og ned-
skrive et Udkast til Talen, ser jeg til min store For-
undring foran mig paa Bordet skrevet med store Bog-
staver paa et Blad Papir: »Prisingenlykkelig.
førhansEndeligt kommer! Syrach, det
1 IteKapitel, 34teVers,<( men ikke det alene,

ogsaa en Ligprædiken, kort, dog saa vel udarbejdet
som nogen — og alt dette med min egen Haand. I

Kammeret havde intet Menneske været; thi for Døren
havde jeg indvendig trukket en Skodde, da Laasen
var forslidt og kunde springe op af sig selv, naar det

blæste; gennem Vinduet kunde lige saa lidt nogen
være kommen; thi det var om Vinteren og Rammen
frossen fast til Karmen. Nu vidste jeg, hvo der hav-
de skrevet Prækenen: ingen anden end jeg selv: del

var dengang kun et halvt Aars Tid siden, jeg i en saa-

dan synderlig Tilstand om Natten var gaaet ind i

Kirken og havde hentet et Lommeklæde, som jeg

om Aftenen mindedes bestemt at have ladet ligge i

min Stol bag Alteret.

Ser I nu, kære! da de tvende Vidner afgav deres

Forklaring i Dag for Retten, randt mig pludselig dette

mit Søvngængeri i Hu, og tillige mindedes jeg, at Mor
St. St. Blicher : Samlede Noveller VI. 4
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genen efter al lA^ci var nedj^ravel, havcJe jeg undrel
mig over al finde min Sl()l)r()k liijge i)aa CJiilvet inden
for Doren, da jeg dog hver Aften bestandig iuengte

den paa en Stol uden for min Seng, hvilkel indtil delle

Øjeblik igen var gaaet mig af Cdemme. Det nlykkeligr

Offer for min ustyrlige Vrede maa altsaa vaM(» faldel

død om i Skoven og jeg i min (h-ommende Tilstand

have set dette og søgt ham der. Ja, Gud va re mig
naadig, det er — det maa vaM'e saa.-

Her tav han, holdt Fhenderne for Øjnene og gra^l

bitterlig.

Men jeg var yderst forbavset og fuld af Tvivl-

raadighed. Jeg havde stedse troet, at den mvrdede
var død paa Stedet og begravet der, hvor han faldt,

ihvorvel det syntes mig sært, om Præsten ved Dagen
skulde have fuldført dette Arbejde, uden at nogen
havde mærket det, samt at han dertil skulde haft

AandsnærvæTelse nok. Dog — tænkte jeg saa iiren

— Nøden har tvunget ham; han har kun i en Hast
løselig bedækket Liget og siden om Natten gravet det

dybere ned.

Nu siger de to sidste Vidner, at de har set ham
bære en Sæk fra Skoven; det var mig straks højsl

paafaldende, og flygtig opstod den Tanke, om ikke

dette Vidnesbyrd kunde staa i Modsigelse med de for-

rige og Mandens Uskyldighed derved begynde at op-

klare sig.

Ak desværre! nu stemmer det hele alt for godt, og

hans Brøde er uden for mindste Tvivl. Alene den b:'-

synderlige Vending, han giver Sagen, forundrer mig:

at han har begaaet hele Gerningen, er vist: men om
den sidste og uvæsentligste Halvdel er udført i vaagen
eller drømmende Tilstand, det er det eneste uvisse.

Præstens Udsagn fra først til sidst, hans ganske
Adfærd bærer Sandhedens Præg, ja for dens Skyld
opgiver han villig sit Liv; dog, noget lidet af Æren
kæmper han maaske nu for at bjærfje? eller - maa-
ske han ogsaa her er Sandheden tro"^ et saadani
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Nattei?æn£?eri er ikke uden Eksempel, lii^c saa lidet

som at et Menneske kan løbe saa langt med Ulivs

Saar.

Han £?ik atter node Gan^e hastic^ od o£? ned ad
G^dvet; dernaa stod lian stille foran mii? oi? saade:

»T har nn her mellem Fænijslets Mure annammet min
Bekendelse; jea ved, at eders Mund skal fordømme
mig; rn^n hvad siger eders Hjerte?«

»Mit Hierte?« svarede ieg — det var knap, ieg

for Beklemmelse kunde tale — »mit Hierte lider

usif?elif^t oa vilde j?erne briste i dette Øieblik. naar det

derved kunde frelse eder fra en skrækkeliir oa van-
ærende D<^d — « (lea turde jo ikke nævne det sidste

Rednirpj^smiddel, Fluijten).

»Det kan I ikke!« faldt han hurtia ind, »mit Liv

er forbrudt, min D^^d er retfærdif? og et advarende
Eksem^^el for alle efterlevende. M^n lov mi^, at I

ikke vil slaa Haanden af min arme Datter — ieg hav-

de en^nng tænkt at ir i v e hende i din Barm.
(Her aftørrede han de atter frembrydende Taa-

rer)

.

»Dette skønne Haab har ieg selv forstvrret: I kan
ikke ætrte en Misdæders Barn: men lov mig, at T vil

sørge for hende som en anden Fader!

<

Med stor Bedrøvelse og under mange Taarer gav

jeg ham min Haand.
»T hnr vpI intet hørt fra min S^^n for nvliij?« tog

han icr^n til Orde, »ie<^ vil or^saa hnabe, at hnn bliver

uvidende om denne Elendighed, til alt er forbi. Jeg
kan il-ke tnale at se ham.«

Her skiulte han sit Ansii[:ft i sine Hænder, vendte
sii? om og strittede sin Pande mod Væggen, han hul-

kede som et Barn.
Det varede noget, inden han blev i Stand til at

tale:

»Nu kære!« sa^de han da, forlad mif' nu o.cr lad

os ikke se hverandre før i den strpnpe BptfnorHirrhef^s

Hus! Og — vis mig dette sidste Venskab! lad det ske
4*
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snart - endnu i Mor^rnl jci^ hiMi^'t\s i'lhr Dodcn; Ihi

]0^ lianbcr for Jesu Skyld, den skal vorde mii,' en Ind-

gan,^ til et bedre Liv end delle naTva^rende, der nii

ikke har andet at yde nii^ end Kval o^' Forfærdelse
— £?aa, min kære, medlidende Dommer! lad mii^' af-

henle lil Tin,i(el i Mori^'en oi; send endnu i Da^' Bud
efter Hr. Jens i Aalsø! han skal berede m\^ til Do-
den — Gud væTe med eder!'

Han rakte mii? sin Ilaand med l)orlNen(ll Aasyn:
jeij tumlede ud af Fæni^^slet - jei? var som bedovet,

ja harlad nden Bevidsthed.

Jei^ skulde maaske have redet lii^U' hjem uden al

tale med Datteren, var hun ikke selv tæt uden for

Fæ^n^rslet kommen mi.^ i Møde. Hun maatte kunne
læse Dødsdommen i mit Ansii^t: thi hun ble|[^nede o^'

i^reh fat om be.cri^e mine Arme.
Him saa til mi^, scmi om hun skulde ti£fi,'e sit

Liv; spørt^e kunde hun ikke eller turde hun ikke.

»Fly! fly! og red eders Fader! var del eneste,

jeg mægtede at fremføre.

Jeg kastede mig paa min Hest og var herhjem
me, længe før jeg vidste del. - Altsaa — i M o r

gen!

Dommen er afsagt. Han hørte den med større

Standhaftighed, end den besad, som oplæste samme.
Alle nærværende undtagen hans haardnakkede Fjen-

de udviste ogsaa stor Medlidenhed; nogle hviskede

endog, at den var streng — ja til visse streng! den

skiller et Menneske ved Livet oa tre foruden ved Livs-

lykke og Sindsro. Den barmhjertige Gud være mig
en naadigere Dommer, end jeg Svnder tor være mod
mit Medmenneske!
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Hun har været her. — Hun tandl mig paa Syge-

lejet. — Der er ingen Redning længere. — Han vil

ikke flygte.

Slutteren var vunden, Fiskeren, et Søskendebarn
til hendes salige Moder, havde lovet at føre dem til

Sverrig og havde sin Sejlbaad til Rede; men den an-

gergivne Synder var ikke til at overtale. Han vil ikke

unddrage sig Retfærdighedens Sværd, forhaabende, at

han ved sin og Jesu Død skal vinde sig en bedre Ret-

færdighed hisset.

Hun forlod mig lige saa trøstesløs, som hun var

kommen, men uden et eneste umildt Ord.
Gud naade hende, Stakkel! hvorledes skal hun

overvinde den forfærdelige Dag? Og her ligger jeg,

syg til Legem og Sjæl — kan hverken trøste eller

hjælpe. — Sønnen bliver borte.

Farvel! — Farvel, mit Hjertes trolovede Brud!
farvel for denne usselige Verden, til vi mødes engang
i en bedre!

Snart maaske; thi jeg føler, at Døden har mig
fat — maaske gaar jeg did førend den, mit grumme
Embede tvang mig til at henskikke.

»Farvel, min Hjerteven!« sagde hun jo, »jeg for-

lader eder uden Nag; thi I gjorde kun eders strenge

Pligt; men nu farvel! for vi ses aldrig mer.<v

Hun gjorde Fredens Tegn over mig — Gud
skænke mig dog snart den evige Fred!
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Gud! ilvor vil liiin hen? hvad har hun i Sinde/
Broderen er ikke konimeii — og i Morgen — paa
Kavniioj''j.

(Her lindes Herredsloged Erik Sørensens
Dagbog pluQselig atbrual; men lil denne lige saa sand-
l'ærclige som skrækkelige begivenheds nærmere Op-
lysning og Fuldslæuiuiggoreise anløres hereiter den
daværende Nabopræst i Aalsø hans skriltlige Op-
legnelse. Skulde ellers nogen Læser ville drage disse

Aktstykkers Ægthed i Tvivl, da tør han dog ikke til-

Hge med Indklædningen forkaste det væ^sentlige af

Historien, som — desværre! — er alt for sand. Sag-

net, som endnu stedse i hele Omegnen levende ved-

ligeholder sig, lægger ydermere til, at just denne tra-

giske Begivenhed gav Anledning til, at Delinkvent-

sager tor Ettertiden bliver foretagne ved alle Instan-

serne. Lovkyndige maa vel da kunne fastsætte Tids-

punktet for samme.)

B.

Aalsø-Præstens Optegnelser.

1 min Embedstids det syttende Aar tildrog sig

her i Nabolaget den Begivenheci, som betog alle med
Skræk og forfærdelse og geraadede vor gejstlige

Stand til stor Tort og Blusel, idet Præsten i Vejlby,

vellærde Hr. SørenQvist, udi Vrede slog sin Tje-

nestekarl død og begrov ham derpaa om Natten i

sin Have.

*^ Den Banke paa Aalsø Mark ved Grenaa, hvor Præsten
Soren Qvist l)k'v halshugget, hedder endnu saaledes.
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Han blev efter foregaaeiide retlig Undersøgelse
overbevist om denne gruelige Gerning saavel ved man-
ges Vidnesbyrd som og ved egen Bekendelse og der-

for dømt til at have sin Hals forgjort. Hvilken Dom
i mange Tusinde Menneskers Overværelse blev eks-

ekveret her paa Aalsø Mark.
Den henrettede, hvis Sjælesørger jeg tilforn

havde været, forlangte mig til at besøge sig i Fængs-
let. Og maa jeg med Sanden sige, at jeg aldrig har
meddelt det hellige Sakrament til nogen mere vel

beredt, angergiven og fuldtroende Kristen. Han er-

kendte selv med inderlig Ruelse, at han havde vandret
i kødelig Sikkerhed og været et Vredens Barn, hvis-

aarsag Gud hengav ham i Synd og Sindsforhærdelse,

ydmygede ham dybt og gjorde ham meget elendig, at

han atter kunde oprejses ved Kristo.

Han beholdt sin Frimodighed lige til det yderste

og holdt paa Retterstedet til det omstaaende Folk en
Tale fuld af Kraft og Salvelse, hvilken han i sine

sidste Dage havde udarbejdet i Fængslet og lært

udenad. Den handlede om Vrede og dens skrækkelige
Følger, med bevægelig Anvendelse paa ham selv og
den grumme Misgerning, hvortil Vrede havde forledt

og henrevet ham. Tekstens Ord var tagne af Jeremia*

Begrædelses Bog 2. Kap. 6. Vers: »Han har be-
skæmmet Præsten i sin Vrede.«

Derpaa afklædte han sig, bandt selv for sine

Øjne og knælede med foldede Hænder, og som jeg

havde udtalt de Ord: »Vær trøstig, kære Broder! i

Dag skal du være med Frelseren i Paradis!« faldt

hans Hoved for Mestermandens Sværd.
Hvad der gjorde ham Døden besk, var Tanken

om hans tvende Børn, af hvilke den ældste, Sønnen,
var fraværende — som man troede i København,
men, som vi siden erfarede, i Lund, hvorfor han og-

saa først ankom hertil den samme Aften, som Fade-
ren om Morgenen havde betalt Syndens Sold.
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Datteren, som, sig sel\ ug sin Kiereste til yder
mere Hjertesorg, stakket tillorn liavde været trogivet

til Herredsfogden, tog jeg af Barmhjertiglied i mit
Hus, hvor hun mere død end levende blev henbragl
aarle om Morgenen, da hun havde taget Afsked med
Faderen, hvem hun med datterlig Ømhed havde
plejet udi Fængslet.

Da jeg kom tilbage fra den tungeste Gang i mit
Liv, fandt jeg hende temmelig rolig og sysselsat med
at tilberede den henrettedes Jordeklæder (thi det var

tilladt, at han maatte vorde begravet i kristen Jord,

dog udi al Stilhed.) Hun græd ikke mere; men hun
talte heller intet. Jeg tav ogsaa; thi hvad skulde jeg

sige hende? og var jeg ikke selv bespændt med mørke
Tanker?

En Times Tid derefter kom min Vogn med Liget,

og kort herpaa for en ung Mand paa en Hest ind i

Gaarden — det var Sønnen. Han kastede sig over

Faderens afsjælede Legeme og derpaa i Søsterens

Arme; begge Søskende holdt hverandre længe omfav-
nede; men ingen af dem kunde faa et Ord frem.

Om Eftermiddagen lod jeg kaste en Grav lige

uden for Vaabenhusdøren til Aalsø Kirke; der nedlag-

des i den tavse Midnatsstund de jordiske Levninger
af den forhenværende Præst i Vejlby. En Sandsten,

hvorpaa er udhugget et Kors, og som jeg først havde
ladet forfærdige til mig selv, bedækker Graven og
minder enhver Kirkegænger om den ulykkeliges dybe
Syndefald og den menneskelige Naturs Fordærvelse
samt om Syndens eneste Frelse ved Kristi Kors. (Ste-

nen ligger endnu den Dag i Dag paa samme Sted.)

Næste Morgen var begge faderløse Søskende plat

lorsvundne, og har intet Menneske siden kunnet høre
eller spørge det mindste til dem. Gud maa vide, i

hvilken Afkrog de har skjult sig selv for Verden.
Herredsfogden skranter bestandig og tros ikke al

leve. Jeg selv er saare betagen af Sorrig og Kummer,
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og tykkes mig Døden at maatte være det højeste Gode
for os alle til Hobe.

Gud gøre imod os efter sin Visdom og Barmhjer-
tighed!

Herre! hvor uransagelige er dine Veje!

I min Embedstids otteogtredivte Aar og enogtyve
efter at min Nabopræst, Hr. Søren Qvist i Vejl-

by, var bleven sigtet, dømt og henrettet for et Mord
paa hans Tjenestekarl, hændte det sig, at en Stod-

der kom her i Præstegaarden. Han var en gam-
melagtig Mand med et graaagtigt Haar og gik ved
en Krykke. Ingen af Tyendet var just til Stede, jeg

gik derfor selv ud i Køkkenet for at give ham et

Stykke Brød og spurgte jeg ham da: »hvorfra han
var?«

Han sukkede og svarede: »Ingensteds fra.«

Jeg spurgte derpaa om hans Navn; han sukkede
atter, saa sig frygtsom omkring og sagde: »De har
kaldt mig Niels B r u u s.«

Det for i mig, og jeg sagde: »Det er et grimt
Navn; saaledes hed ogsaa en, der blev slagen ihjel

heromkring for en Snes Aar siden.«

Han sukkede endnu dybere og svarede: »Det var

ikke saa godt, jeg havde døet dengang; det har be-

kommet mig ilde, at jeg rømte ud af Landet.«
Haaret rejste sig paa mit Hoved, og jeg tog til

al ryste af Forfærdelse; thi nu tyktes mig, at jeg

grangivelig skulde kende ham igen; tilmed var det,

som om jeg saa den livagtige Morten B r u u s for

mig, hvem jeg tre Aar i Forvejen kastede Jord paa.

Jeg rykkede mig tilbage og slog et Kors for mig; jeg

tænkte, det var et Genfærd.
Men han satte sig paa Skorstensskødet og sagde:

»Herre Gud, Fa'er! jeg hører, min Broder Morten
cv dod. Jeg var ved Ingvorslrup: men den nye Mand
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i^eiiiH'df mig va'k l(*\( r min i^amlc IlusboiKi, Pra^-

slen i Vejlby?«
Nu lalcit (Jcl som Ska*l Ira mine Øjne, og jeg

anede siraks Sammenhængen i hele den gruelige Hi-
storie; men jeg var saa lornummen, at Mælet i nogle
Minutter var mig forment.

»Ja,« sagde han saa og bed graadigt paa Brodel,
»det var Mortens Skyld alt sammen. Men kom
Præsten ellers i Fortræd?«

»Niels! Niels!« raabte jeg i mil Hjertes
Skræk og Afsky, »du har en blodig Synd paa din
Samvittighed; for din Skyld har den uskyldige Mand
maattet lade sit Liv for Boddelens Haand.«

Brødet og Kæppen drattede fra Stodderen, og
selv havde han nær segnet om i Ilden.

»Gud forlade dig, Morten!« stønnede han.
»det mente jeg ikke — Gud forlade mig min store

Synd! — men det er dog vel kun saa, I vil rædde
mig? — Jeg har nu vandret herind lige fra langt ude
paa hin Side Hamborg og ikke hørt et Ord herom.
Der har heller ingen kendt mig førend Fa'er, og jeg

ikke aabenbaret mig for nogen anden; men da jeg

kom igennem Vejlby og spurgte, om Præsten var

levende, svarede de ja.«

»Det er den nye,« sagde jeg, »men ikke den, som
I og jer ugudelige Broder har skilt ved Livet.«

Da begyndte han at slaa Hænderne sammen og
hyle og give sig, saa jeg vel mærkede, at han kun
havde været et blindt Redskab i Djævelens Haand, ja

jeg begyndte end mere inderlig at ynkes over ham.
Og tog jeg ham derfor ind med mig i mit Studerekam-
mer, talte til ham nogle trøstelige Ord og fik da hans
Sind saa vidt i Rolighed, at han i Stødemaal forkla-

rede og udlagde mig alle Ting i dette Helvedes
Skarnsstykke.

Broderen M o r t e n — en Belials Mand — fat-

tede et dødeligt Had til Hr. Søren i Vejlby fra den
Tid af, han nægtede ham sin Datter til Hustru. Saa
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snart derfor Præsten var bleven skilt ved sin forrige

Kusk, fik fian sin Broder til at lade sig fæste i den-

nes Sled.

»Og pas nu vel paa,« fiavde fian sagt til Niels,
.^naar Lejlighed falder, saa vil vi spille den sorte

Mand et Puds, og det skal ikke blive din Skade.«
Niels, som var stiv og studs af Naturen og der-

til ophidset af M o r t e n, kom snart i Klammeri med
sin Husbond, og saa snart han havde faaet den første

Tugtelse, glemte han ikke at melde det paa Ingvor-

strup.

»Lad ham nu slaa dig een Gang til,« havde M o r-

L en sagt, »saa skal han faa det betalt; kom straks til

mig og lad mig det vide!«

Da var det, han yppede Kiv med Præsten i

Haven og løb derpaa uden Ophold til Ingvorstrup.

Brødrene mødtes uden for Gaarden. Niels for-

talte det passerede.

»Har nogen set dig paa Vejen herhid?« spurgte

Morten.
Niels mente nej.

»Saa skal vi,« sagde Morten, »jage ham en
Forskrækkelse ind, han ikke skal forvinde de første

fjorten Dage.«
Nu blev Niels ført hemmelig ind paa Gaarden,

hvor han holdt sig skjult til Aften. Saa snart alle var
til Ro, gik de samlede hen til et trebundet Markskel,
hvor der tvende Dage tilforn var nedgravet Liget af

en Karl paa N i e 1 s's Alder, Størrelse og Udseende.
(Han havde tjent paa Ingvorstrup og der hængt sig

selv, som der mumledes om, af Desperation over
B r u u s e n s tyranniske Beliandling og Trusler,

hvorvel andre sagde, det var af Kærestesorger.)

Dette Lig grov de op igen, hvor nødig end
Niels vilde; men Broderen tvang ham —• og slæbte

det hjem til Gaarden; thi det var tæt derved.

Nu maatte Niels afføre sig alle sine Klæder,
dem Liget Stykke for Stykke igen iklædtes, endogsaa



60

en Ørenring' blev tagen med. Derpaa gav Morten
den dode et Hug over Ansigtet med en Spade og et i

Tindingen og forvarede ham saa i en Sæk til næste
Aften. Da bar de Sækken til Skoven, som ligger tæl

ved Vejlby.

Niels havde vel flere Gange adspurgt Broderen,
hvad han havde i Sinde, og hvad alle disse Anstalter
skulde til; men denne havde bestandig svaret: »Det
behover du ikke at kere dig om. Det faar at være
min Sag.«

I Skoven siger M o r t e n I il ham: »Nu skal du
hente mig en af Præstens daglige Kjoler, helst den
lange grønne, jeg har set ham gaa med om Morge-
nen.«

Niels svarede: »Det tør jeg ikke, for de hæn-
ger i hans Sovekammer.«

»Saa tør jeg selv,« siger Broderen, »og gaa nu din

Vej og kom her aldrig mer! her har du en Pung med
hundrede Daler. De holder vel ud, til du kan faa dig

en Lejlighed i Sønden, men langt borte, hører du!

hvor ingen kender dig. Giv dig et andet Navn og
sæt aldrig din Fod mere paa dansk Grund. Gaa om
Natten, og hæl dig i Skoven om Dagen, og her er

Madposen, jeg tog med fra Gaarden; den kan føde

dig, til du kommer ud af vor Konges Landemærker.
Skynd dig nu, og kom her ikke igen, saafremt du
har dit Liv kært.«

Niels adlød, og dermed skiltes Brødrene ad, ej

heller saa de hverandre siden fra den samme Dag af.

Den rømte havde døjet meget ondt i fremmede
Lande, var bleven hvervet til Soldat, havde tjent i

mange Aar og været i Krig, hvor han mistede sin

Førlighed. Fattig, svag og ussel fik han i Sinde at

søge sin Fødestavn og havde under megen Nød og
Besværlighed fægtet sig igennem.

Saaledes lød i Korthed det fatale Menneskes Be-

retning, om hvis Sandfærdighed jeg desværre ikke

kunde bære Tvivl. Og blev det mig altsaa klart, hvor-
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lunde min ulykkelige xMedbroder var falden som et

OfTer for den nedrii:,'ste Ondskab, for sin Dommers
og for Vidnernes Forblændelse og for sin egen let-

troende Indbildningskraft.

Ak! hvad er dog et Menneske, at det tør opkaste

sig til Bloddommer, over sin Lige? Hvo tør dog sige

til sin Broder: du est skyldig at dø? Kun Gud hører

Hævnen til; kun den, som giver Livet, tør alene give

Døden. Han lønne dig nu ogsaa hisset for den
bitre Martyrdød, du her maatte lide, med det evige

Livs uendelige Glæde!
Jeg fandt mig ikke beføjet til at angive den søn-

derknuste og angergivne Synder, saa meget mindre
som Herredsfogden endnu levede, hvem det vilde være
en Grusomhed at oplyse om hans skrækkelige Vild-

farelse, før han vandrede heden, hvor alt det skal

komme for Lyset, der endnu er skjult for vore Øjne.

Jeg stræbte derfor langt hellere at yde den til-

bagevendende Religionens Trøst og formanede ham
dernæst paa det alvorligste til at fordølge sit Navn og
den hele Begivenhed for alle Mennesker. Jeg lovede

ham paa dette Vilkaar Husly og Pleje hos min Bro-
der, som bor i en langt fra liggende Egn.

Næste Dag var en Søndag. Da jeg sildig mod Af-

ten kom hjem fra mit Anneks, var Stodderen borte:

men inden det blev Aften den følgende Dag, var Til-

dragelsen bekendt over hele Nabolaget.
Dreven af sin urolige Samvittighed havde han

ilet af Sted til Rosmus og fremstillet sig som den rette

Niels B r u u s for Herredsfogden og alt Tyendet
i Gaarden.

Herredsfogden fik en Rørelse og døde inden
Ugens Ende; men N i e 1 s Bruus fandtes Tirsdag
Morgen liggende død uden for Aalsø Kirkedør paa
den salige Søren Qvists Grav.



Præsten i Torning,

Tre Mil Sønden for Vibori^, i den Ei^n, Inui

Svend Grathe fordum mistede Liv og Rige, ligger

Bondegaarden Revl. Gamle og forrevne er dens lave

Bygninger og synes at være tækkede med Mos. Dens
larvelige Udseende oplives ikke af nogen Have; thi

dette Navn kan man næppe give en liden Kaalgaard.
hvis Tørvediger er kantede med tynde, forkrympede
Hyldebuske, og hvorover en gammel Røn krummer
sig, forpisket og bøjet fra sin Uncrdom af de skårne
Vestenvinde. Trindt og vidt omkring er den omgivet
af mange lynggroede Rakker, mellem hvilke graagule

Moser slynger sig og løber næsten alle i hverandre
gennem man£?foldige Bugtninger, snart udvidende sig

og ligesom tilbagetrængende de bølgeformiae Bakker,
snart af disse indknebne til smalle Snanrintrer.

Ukendte, som her vilde finde Vej, skulde snart blive

hildede i denne Labyrint af Moser, ikke uVm dem, der

uden nødvendig Forkundskab indlader siir i det sind-

rige Snil, som man kalder »at trække i Dynd(.
Først henimod Efteraaret faar denne mørke, ens-

formige EiJn et mere livligt Udseende: i Moserne løfter

erica tetralix (Klokkelvna) sine blegrøde Blomster, og

Bakkerne faar et violet Skær af den nu først udsky-
dende Lyng. Ikke frydeligere er her den levende Na-
tur: Brokfuglen sidder enlig paa sin Tue og gentager
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halve Dai?e sine lani(triikne, timi.^sindiae Fløjtetoner.

Moselærken kvidrer svais^t ou sørL'elint fra Porsbiisken
— Ørkenens eneste Træ. En enkelt Urfugl, oDia£?et

af en omhiskende Ræv, hvirvler sii? et stakket Stvkke
bort, men falder snart ii^en oi? forsvinder i den tætte

Lyng. Om menneskelige Beboere mindes man kun,

naar en Hyrdedreng?, omrin^^^et af nogle vantrevne

Faar, hvisler paa sin Toskillingsfløjte.

Ikke altid var disse Banker saa øde og nøgne. I

gamle Dage var de tæt bevoksede med Gran o^ Birk,

og Moserne var Søer, bestrøede med talrige Flokke
af alle Slags Svømmefugle. Dengang laa, omtrent
hvor Revl nu ligger, paa en Odde eller Revl i Søen en

stolt Herreborg. En frodig Abildhave, og foran den-

ne tvende Rader af høie Graner, omefav og aldeles

skjulte Borgen til Landsiden; kun naar man drog
over den sidste høje Banke, £?led de hvide Skorsten?

hen over Granernes Toppe. Til Søsiden mod Sønden
stod Borgen frit, og fra den modsatte Bred saa del

ud, som om den hævede sig od af Vandet. Dens Bvi^^-

nin^smaade var som alle andre Slottes paa hin Tid:

umalet Eaebindingsværk med mørkerøde Murstens
Tavl, tvende Stokværk, det ene bygget ud over dei

andet med fremrai?ende udhugne Biælkehoveder.
mange lånere og smalle Vinduer med bitte smaa Ru-
der og Blvsprøjser. Paa alle fire Hiørner runde, ud-

byggede Taarne med Glughuller, og midt foran Hu-
set et større, hvis Platform rakte op over Skorstenen?
og var prvdet med otte Stenkæmoer. Saadanne tven-

de forsvarede med onløftede Træsabler den høie,

hvælvede Taarndør. Bag ved Bor£?^aarden, mellem
denne og Laderøarden, løb en dyb og bred Grav.

til Dels bevokset med Rør, og' over den forte en Vinde-
bro. Paa hver Side af Broen stod firkantede Sten-

piller, og oven paa disse saas liøcfende Løver. Uden
for Ladeizaard o£f Have var en ligedan Grav med Bro
som Borgens yderste Befæstninsj.

Mange Aar tilbage i Tiden boede her den velbyr-
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(li^'e og inandhnltigc Ridder 11 e ii r i k S a n d b e r g.

gifl med velbyrdige og dydsirede Jomfru Mette
D a a e. Deres Ægtcskal) var velsignet med en eneste

Datter, navnlig Else, og at se hende vel forsørget

var Forældrenes højeste Ønske.
Modrene plejer i dette Tilfælde ej alene at ønske,

men ogsaa at handle. Fru Mette var ikke mere
uvirksom end andre Mtxlre, men havde indledet saa
snilde saavel som ærbare Underhandlinger med den
tapre og gode Mand, Hr. Mogens Munk til Auns-
berg, at Dagen til dennes Søns, Junker Jenses Tro-
lovelse med Jomfru Else allerede var bestemt. En-
delig var den kommen og, paa lidet nær, vel forbi.

Det forlovede Par stod foran Præsten, som han,
smykkede med vældige Pibekraver, deres Forældre.
Slægtninge og Kyndinge i en Halvcirkel bag ved ham.
Junkeren saa stift* og dristigt hen over Præstens Skul-

der og Jomfruen bly og beskedent ned til hans Fød-
der. Han begyndte at tale, hans Stemme var mandig
og fuldtonende; uvilkaarlig sammenlignede Jomfruen
den med hendes Fæstemands tykke, pludrende og
efter de Tiders Mode læspende Mæle.

Lønligt og hurtigt løftede hun sine Øjne op til

den Mund, hvorfra disse velklingende Toner udgik,

og en anden Sammenligning begyndte mellem den
velærværdige Mands ungdommeligt skønne Ansigt og
Junkerens Mælkefjæs; over en høj, hvid og glat Pan-
de skilte sig et mørkebrunt Haar og faldt i naturlige

Krøller paa Pibekraven. Sorte Bryn hvælvede sig

over brune, fyrige Øjne. Mellem den smalle Under-
læbe og den kækt opstaaende Overlæbe blinkede sne-

hvide Tænders Perlerader, og derunder bevægede sig

i Talens Iver et sirligt Fipskæg. Lige saa hurtigt trak

sig Pigens lange Øjenhaar ned over det rødmende
Ansigts mørkeblaa, matglimtende Stjerner.

Hr. Søren var nødt til at se paa den yndige

Fæstemø; men jo tiere han saa, jo mere forvirret blev

han, og dette forøgede igen hendes Forvirring. Kort
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al fortælle: jusl som i^ræsten havde begyndt en

Smule at væve for at faa Tid til igen at optage Ta
lens tabte Traad, blegnede Jomfruen og begyndte al

rave.

»Hun faar ondt I < raabte han, og derpaa segnede
hun virkelig i den tililende Moders Arme.

Om denne Besvimelse rejste sig af Angst over

Præstens Forlegenhed eller af Medlidenhed med ham.
om den var forstilt for at redde ham eller fri hende
selv fra Forbindelsen med Junkeren, derom var Me-
ningerne delte, endskønt de maaske snarere burde
være forenede. Hvorom alting er, saa blev der intet

af Trolovelsen nu og, da Jomfru Else aldrig følte

sig frisk nok, heller ikke siden. Hermed var Junker
Jens slet ikke fornøjet, især da han havde en dun-
kel Anelse om Aarsagen til denne Bortrykkelse af

hans Ønskers Maal.

Nogen Tid efter hændte det sig, at han og Præ-
sten traf sammen i Viborg paa et ofTentligt Sted, hvoi

ogsaa andre Adelsmænd og Officerer var til Stede.

Ophidset af Vin og hemmelig Ærgrelse, begyndte Jun-
keren at stikle paa Præsten og hans Tales synderlige

Islæt. Længe firede denne af med Kulde og temmelig
Sagtmodighed, dette gjorde Modstanderen dristigere og

grovere.

>Hr. Junker!« sagde hin omsider opbragt, »I sto-

ler paa den Kjole, jeg bærer, og som I vel ved hindrer

mig i at lære eder Skikkelighed.«

»I stoler selv paa eders Kjole!« svarede Junke-

ren, >> fordi den giver eder Lov til at være Poltron!«

>Det er der Raad for!« raabte Præsten, idet han
trak Kjolen af, »der ligger Præsten, og her staar

Manden; har I endnu Lyst, saa kom an. Junker Jens!

Er her ingen af de gode Venner, som vil laane mig
sin Kaarde?«

En Officer gav ham sin og tilbød sig at være

Sekundant; en anden traadte over paa Junkerens Side,

og alle fire red ud paa Heden Sønden for Byen.

Sl SI Blicher: Samlede Noveller VI :,
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Hr. Søren havde i sine Studenterdage vårret

Karl lor sin Kiuirde 014 flere (Janije ved lyske Univer-
siteter la'rt kaade Iknselier Mores (Leveniaadej : han
var .hinkerens Mand saavel. Denne blev jo længer
jo mere ()])hidset over Modstanderens Kulde og sikre

Parering. Han gjorde et lorga^ves Udfald efter det an-
det: hans Kaarde gled l)eslan(iig ud f()r])i den fa^rdige

Ijende, i hvis Vold han stedse befandt sig, men som
ædelmodigen skaancde ham. Da forenede han al sin

Kunst og Kraft i tre hurligt paa hinanden følgende
Dobbeltfinter, hvoraf Udfaldet blev, at han selv rendte
sit Bryst i Kontrapartens Kaarde. Hans Fald gjorde
F]nde paa Tvekampen.

Saaret forekom Sekundanterne saa betænkeligt,

at de raadede Præsten at sætte sig paa sin Hest og
flygte. Dette gjorde han, naaede inden en Times For-
løb sit Hjem, samlede i en Skynding sine Penge og
de nødvendigste KlædtM* og kastede sig paa en anden
lige saa rask Hest.

Bespændt af Frygt, Anger og Uvished, lod han
staa ud ad Sønden til. Hans Vej faldt forbi Revl.

Solen var ved at gaa ned, og de høje Graner udbredte

allerede en Dæmring over Gaard og Have. I Skyg-
gen vandrede langsomt med nedsænket Hoved den
skønne Mø. De foldede Hænder holdt en Kost af

spraglede Markblomster, og hvo der saaledes saa

hende, maatte lettelig gætte, at hun tænkte j)aa en

elsket Ven, og endvidere, at Rytteren, der travede hende
i Møde, var denne Ven: thi saa snart hun saa ham,
tabte hun Blomsterne af sine Ha^nder og bøjede dy-

bere ind i Alleen.

»Farvel, anlle Jomfrul sagde han uden at standse

Hesten, > forlader, saa skal eder forlades. <

Med den højre Haand trykkede han Hatten dy-

bere ned og for af Sted i tordnende Galop.

Forundret, forvirret og hartad bedøvet stirrede

hun efter ham, og Mørket faldt paa, for hun kom til-

bage til Slottet. Næsten lige saa hurtig kom det Skræk-
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kens BikI, al Pra^sten havde ihjelsfiikkcl hendes Fa^-

steinand.

Al Jomfruen visle en uforstilt Forfærdelse o^

derefter en lige saa uforstilt Sorg, var meget natur-

hgh men den rette Grund til disse Sindsl3evægelser

\ar en Hemmelighed for alle undtagen for den sør-

gende Pige selv. Da imidlertid Forældrene tænkte, at

Sorgen gjaldt Junker Jens, maatte de ej alene billige

denne, men ogsaa hendes haardnakkede Vægring ved

ni indgaa nogen anden Forbindelse.

Saaledes henrandt et Par Aar, under hvis For-
løb Fru Mette forlod det timelige, just som hun
var i Begreb med anden Gang at bortgive Datterens

Haand. Herved erholdt denne sin Frihed; thi Fade-
ren paalagde aldrig noget Menneske Tvang, naar han
kun selv uforstyrret maatte fiske og jage. Men des-

værre blev begge Dele ham formente; Krigstrompelen
kaldte ham fra landlig Ro og Glæde til Kamp mod
Sverrigs Krigere. Han maatte forlade sin kære Datter

som højstbefalende paa Slottet, efter at han forgæves

havde foreslaaet hende at begive sig til den gamle
Farbroder, Hr. Tyge paa Kærsholm. Sandt at sige,

anede ingen af dem Krigens ulykkelige Vending: thi

aldrig før havde Sandborgernes gamle Herreborg sel

en bevæbnet Svensker.

To Maaneder efter Ridderens Afrejse kom hans
I vende Tjenere hjemridende med hans Kaarde og
Standart; begge var omvundne med sort Flor og for-

kyndte den gæve danske Mands hæderlige Død i

uheldig Kamp mod Danmarks sejrende Fjender.

Disse var ind trængte over Landets Grænser og drog
hver Dag nærmere og nærmere. Endelig vajede den
første fjendtlige Fane over Grathe Hede, og en Ryt-

terhob drog i blinkende Kyradser ind paa Revl. An-
føreren var en Mand til Aaréne af et raat og \ildt Ud-
vortes, hvis første Øjekast satte Skræk i alle paa
Gaarden, kun ikke i dens jomfruelige Herskerinde.

Med rolig Værdighed gik hun Kyradseren i Mode, lil-
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l)nil Ikiiii all, hvaci HusrI torniaaedt' al Spi.si' «>;; Drik
kevarer lil ham o^' hans Folk, ()<^ iidhad si^ en Sauve-
ijanle (Sikkerhedsvagl).

Den skal I faa, min vackra Mickal "^varedi*

han, »naar I saa vil skænke vel: lad os allerforst bese

V^inkælderen!

Som sagt saa gjoii, han besøgk* \'intond( rnc >ah

\c\ haade den tørste og alle de andre Dage, at han
efter en Maanieds Forløb tømte med sine Rytteres

Hjælp den sidste. Og hermed var ogsaa hans Høflig-

hed og gode Lune forbi. Sauvegarden maatle betales

hver Dag med rede Penge. Til Lykke varede det ikke

længe, inden han forlod Gaarden med samt sin fug-

tige Sauvegarde efter først at have ret alvorlig tiltalt

Jomfru Elses Kasse. Næppe var han ude, før en
Rytter-Eskadron drog ind, anført af en ung, smuk og
beleven Adelsmand. Jomfruen gik ham som den for

rige i Møde og fremførte samme Bøn.
> Behøves næppe, min dejlige Dame!< sagde han.

jeg ser jo, at Gaarden allerede har en himmelsk
Sauvegarde.«

Hun beklagede rødmende, at Formanden havde
gjort rent Bord i Vinkælderen.

Skader intet, <^ svarede den galante Kriger, »i

Steden for Vin beder jeg blot om nogle Draaber
Nektar.«

Af denne Indgang ser man nok, hvorledes den
stakkels Else Sandberg var faren med ham.
Dog holdt hun ham inden for Sædelighedens Skran-

ker. Maaske havde den farlige Fjende alligevel til

sidst sejret, dersom han ikke just i rette Tid havde
faaet Marchordre.

Derefter kom en Polak, som ikke brød sig stort

om Vin og Kys, men var en desto større Elsker af det

rene Væsen. Han kunde intet Dansk, og af Tysk
ikkun de tre Ord: Geld, Gold, Silber; men dem an-

bragte han saa tidt og saa eftertrykkeligt, at Jomfru
Else efter nogle Dages Forløb saa Bunden paa sit
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Pengeskriii. Deslorudeii havde han den Skik etlei

hvert Maaltid at tage Ske, Kniv, Gaffel og Bæger
til sig.

En Dag indløb deji Efterretning, at Brandenboi'
gerne var i Nærheden, og nu begyndte en ordentlig

Plyndring. Hvad der tandtes af Guld, Sølv og Gyl
denstykkes Klæder, blev indpakket i en jernbunden
Kiste og denne sat paa en Vogn, som skulde køre bag
efter de bortridende Polakker.

Næppe var den kommen op paa Bakken Østen
for Gaarden og Søen, før Brandenborgerne for ned
ad den vestre Bakke. Bedækningen, som saa, at den
snart vilde blive indhentet og Kisten saaledes falde

i Fjendernes Hænder, løftede den af Vognen og rullede

den ned ad den stejle Skrænt. Klingende væltede den
sig om sin Akse og lige ud i Søen, som her var megel
dyb. Der ligger den endnu den Dag i Dag, dog ikke
længer skjult af Vandet, men af Tørvejord og Lyng.
Jævnligen brænder der Lys over den, og ofte er der

gravet efter den, men forgæves; ingen kan finde del

rette Sted; thi naar man nærmer sig, forsvinder LyseL
som aldrig viser sig uden i en temmelig Afstand.

Modfalden og næsten bedøvet af saa mange Ud-
plyndringer og Anfægtelser, traadte Jomfru Else den

l^randenborgske Officer i Møde med disse Ord:
»Kære Herre! I kommer her til et tomt Hus;

Æde og Drikke, Penge og Penges Værd er alt blevel

et Bytte for eders Forgængere. Kun en Nødskilling

og nogle Klenodier af mine salig Forældres har jeg

gemt; men jeg vil straks vise eder, hvor det staar,

at T kan gøre dermed efter eders Vilje. <<

Disse Ord saavel som dens Skønhed, der frem-

bragte dem, gjorde et saa mægtigt Indtryk paa den
barske Kriger, at han længe ikke fomiaaede at svare.

»Frygt ikke, ædle Jomfru!« sagde han med svag

og næsten skælvende Røst, »jeg kommer jo som Ven,
lagde han til med et særdeles ømt. langt Øjekast, der
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virkt'dc Mia loiundciliijl pjia linidr. :il Imn. hlcijnendi'

oi^ iorvirrc'l, pliidst'lii^' forlod liani.

Forsi cdlcr Irc Da^'cs Forlob fik han Tilladelse

igen al se hende, hvilken Tilladelse dt^reiler hver
D a g l)le\ l()i"nyel og udslrakl lil h e 1 e D a g e n. For
al springe lil linden al llislorien kan vi berette, al

Trengersdagen \ar de Nhmd og Kone, og Seksugers-
dagen, da Freden nu var slullel. I'ulgles de ad til

Tyskland, hvortra man aldrig siden har horl el Ord
om dem.

Nogen Tid eller deres Bortrejse fandtes paa en

Vinduesrude i Officerens Va^'else ridsede disse Ord:
»S o ren Madsen Lihme, forhen Præst i Tor-

ning, nu Ritmester i kurl)randenborgsk Tjeneste.

^



En Herremand paa Jorden, en Degn
i Himmelen og en Præstemand baade

her og der.

Den tørste var en at disse Særlieder, som kun
Jyderne og deres Efterkommere i England liar saa

fremstikkende. Denne Herremand var af det Slags,

som, naglet raat Væsen og plump Frembrusen, ejede

et ærligt, velvilligt Sindelag. Han var meget spøgefuld
- paa s i n Maade, men aldrig nogen til alvorlig For-

nærmelse. Til Eksempel paa lians Maner skal jeg

blot foreløbig anføre en Anekdot, som ellers ikke ved-

kommer denne her Fortælling.

Han agede engang med en anden Herremand til

deimes Bopæl. Nogle Mil borte fra hans egen faar

man under Kørslen Øje paa to udmærkede Beder, som
stod i Tøjr tæt ved Vejen.

»Dem kunde jeg bruge,« siger hin, »jeg har dem
selv ikke meget bedre.«

»Hvad vil De give for dem?« siger vores.

»Er det Deres?«
»Vil De købe dem, skal det l)live Deres. Hvad

vil De byde for dem?«
Hin smaalo og sagde: »Tolv Rigsdaler!«

»Hvor vil De hen? det er intet Bud, de er seksten

Daler værd mellem Brødre — vil De have dem for

det?«



'Lad gaa!' raabte liiii med i*ii Skogger nien

inden tre Dage skal de være inde i min Gaard.
BestemtI«
Og med Ilaandslag \iir Handelen sluUel.

En liaJv Mils Vej hengere Irem Ira^fler man pan
en særdeles stor og smuk Ko.

>Del var jusl en Hollænderiko!^ raaber hin.

>Hvad gier De mig Tor hende? spørger vores.

»Femogtyve Daler.'

Læg fem til I«

Ja vel! men ogsaa inden samme Fristi

>Det er et Ord! til Lykke med Høvedet!
Et godt Stød derfra staar en udmærkc^l smuk

Hest.

>Den kunde passe lil den, jeg har.

»Saa skal De ogsaa faa den, men ikke ringere

ejid Hundred og halvtredsindstyve Daler.«

»Til Lykke med Pengene.«

Den fastsatte Dag fik Køberen sine Varer og Sæl

geren sine Penge. Men enten den sidste vandt eller

tabte, fik ingen at vide; thi under Tavshedsløfte havde
han købt dem af de rette Ejere.

Degnen, boende i Herremandens Nærhed, var og-

saa en Særling, men i højere Sfære. Han var Astro-

nom med Liv og Sjæl, og han kunde have blevet en

anden Tyge Brahe, hvis Ska^bnen ikke havde
holdt ham — som andre flere i dette taagefulde Land
— nedtrykt i den lavere Atmosfan-e, hvori Geniets

Lys omsider slukkes. Med karrig Understøttelse al

nogle faa Hjælpemidler havde egen Kraft og Lyst

bragt ham saa vidt, at han selv forfattede sin Alma-
nak, længe før den astronomiske Professors udgik i

Trykken, og at de begge stemmede med hinanden i

et og alt undtagen engang, da Professoren havde for-

regnet sig, rigtignok i en Ubetydelighed, men Degnen
ikke. Da han nu og paa Tilspørgsel om Sol- og

Maane-Formørkelse forudsagde disse, blev han al
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Omegnens Almue til Dagligbrug kaidel >den kloge

Mand« saavel som »Almanakmand«.
Han besad derhos en anden Dygtighed, som er

langt almindeligere yndet end den astronomiske, nem-
lig i Lombrespil, i hvilkel han jævnlig var Tredje-

mand med Proprietæren og Præsten. Et sligt Parti

havde for dem, der var ubekendte med de trendes

forskellige Terminologi, noget temmelig mystisk; thi

enhver af dem brugte til de vigtigste Kort, Spillemaa-

der og disses heldige og uheldige Udfald sine særegne,

af deres respektive Yndlingsstudier hentede Benæv-
nelser. Hos Degnen hed Spadille »den store Bjørn<.

Basta »den lille«, Kodille »Totalformørkelse« o. s. v.

Jorddrotten kaldte den første »Proprietæren«, den an-

den »Forvalteren« og Dobbeltbeten »Indførsel«. Pra^-

sten havde omdøbt de tre kære Børn til »Augustinus^.

>Carpokrates« og »Baal og Brand <. Ret kirke-

historisk.

T Omgangssproget anbragtes ogsaa hyppigt lige-

danne allegoriske Udtryk og Talemaader. Præsten
var langt fra ingen Spøgefugl, og faldt der en sjælden

Gang et lille skæmtsomt Ord fra ham, da var hans
Tone endnu dybere og Ansigtet endnu mørkere end
jævnthen, ret som om han derved vilde opretholde

den sig forglemmende gejstlige Alvor. Med sine

strenge Meninger i Religionen var han veltænkende
mod andre, ja velgørende, men ogsaa dette med butte

Ord og sur Mine.

Skulde Læseren endnu ikke have faaet saa tem-
melig Kendskab med disse trende Karakterer, da skal

han vel snart komme efter det. Først lidt om deres

Familieforhold.

H. (betyder herefter Herremanden ) var tidlig

bleven Enkemand, men havde beholdt tre Døtre, der
af alle, som kendte dem, havde det Vidnesbyrd, at de

var flinke Piger. Det var de ogsaa: de bestyrede Hus
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NJi'sc'iU'l nunl 1)\ i,'lii;lK'(l o*^ i -;(hI J^iii^'lu-d. Du IjIl-v

('lIcrliaaiKlcn ^odl i»iric* o^' er ni(iiui som Koner o^
Modrt' li^U' saa flinke. Da iii^'en al' dem har haft Ho-
Ncdrollei* i del Slykke, som lier skal ^Mves, \ il de heri

kun al o^ til fremkomme som Hipersoner.

En fjerde Person, en FceUer lil IL, \ar for nyli^

bleven proxisorisk indlemmel i Familien. Han
havde i;ennem sine Uni»(loms- oi^ videre ^'enneni

Manddomsaarene begyndt og fortsat liere Fag, men
fuldendte ikke noget af dem undtagen Landmaaling.
Hans Væsens Grundtræk var Ustadighed, han fløj fra

del ene lil det andet og kunde ikke stilles ved noget.

I Forslnhigen var ban idel Lyst og iver; men hin blev

til Lede, denne til Lunkenhe(i, kenge før han kunde
naa Maalet. Engang havde han læst lil dansk juridisk

Eksamen, men boldt op, inden han kom til Enden af

Naturretten. Saa kastede han sig over Forstvæsenet,

ligesaa. Alligevel, da han besad en tro Hukommelse,
var han i Besiddelse af en temmelig stor Masse af

Kundskaber, men i kaotisk Uorden. LLm kunde
snakke med i alle Ting, dog overfladisk, gøre alting

med, men hjapvornt. Saadanne Mennesker er ikke

blot ret brugelige i løs Omgang, men ogsaa ret godt

yndede. Han var ret velkommen paa mangfoldige
Steder, han blev ikke længe paa el. Vilde den eller

den anstille en Jagt, tog man gerne »Morbroer« med:
men den, der gik først hjem, var Morbroer. Manglede
her eller der en Dellager i el Spilleparti, saa hentedes

Morbroer; men blev Spillet malisiøsk, var han den
første, som foreslog at dele, sætte Beterne i Krøllen,

og saa vidiM'e. Del, Folk først blev kede af at bruge
ham lil, \ar netop Landmaaling; thi skønt ban kun var

bleven brugt til. at inddele et Par Herregaardsmarker
og afsædte lige saa faa Parceller, var hans Arbejde dog
af den Beskairenhed, al del af andre maatte gøres om
igen. .Jeg skal ])l()t sluttelig bemærke, al han alle

Vegne, baade af store og smaa, kaldtes Morbroer,

hvorfor jeg ej heller l)enævner ham anderledes.
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P. (Præsien) havde aldrig tiindel sig foranledigel

til at indtræde i Ægtestanden, og Egnens Koner
inente, at dette var Aarsagen til hans Muthed. Hans
Brodersøn, der en Maaneds Tid før vort Dramas IJe-

gyndelse fra Hovedstaden var hjemvendt som teolo-

gisk Kandidat med Laiidabilis, gik i de fireogtyve og

var saa smuk og veldannet, som nogen Jomfru kan
ønske sig. Hans, Forældre var faldne ham fra i

hans Drengeaar, og da havde den mutte Farbroder
taget den fattige forladte til sig, først selv undervist

ham, derpaa holdt ham i en lærd Skole og nu op-

levet den Glæde at se sine kærlige Bestræbelser bære
gode Frugter. Pigernes Mening om Brodersønnens
usædvanlige Tavshed og Tilbageholdenhed var delte,

idet nogle gav ulykkelig Kærlighed Skylden, andre
Blyhed, og nogle endog Fruentimmerhad. Kandi-
daten — som han her faar at hedde — gik ivrig og

vedholdende den gode Farbroder til Haande i de

stedse forøgende Skriverier, der begyndte at falde den
aldrende Mand lige saa kedelige som besværlige: ogsaa

prækede han jannligen for ham.
Foruden Brødstudiet dyrkede Kandidaten et Liv-

studium: Botanikken, og derhos fornemmelig Blom-
sterkultur. Denne drev han efter en særegen Plan:

han dyrkede kun ganske faa Slags; men disses Fa-
milier søgte han at fuldsta^ndiggore ved Anskaffelse

af alle Afarter og Fremelskning af nye, hvilke sidste

var ham lige saa kære soin nyfødte Børn for haabe-
fulde Ægtefolk. Kandidaten plejede vel enkeltvis

en og anden smuk og sødtduftende Blomst; men hans
Kæledægger var fremfor andre Hyacinter, Levkøjer,

Tulipaner og Asters. Han var endda ikke ømmere
over disse, end at han jo gerne meddelte, hvem der

roste hans vegetabilske Børn. Men tage selv fik ingen

1a)v til; det var det samme som at rykke Haar af

hans Hoved. Om Grunden til hans høfligkolde Til-

bageholdenhed mod det smukke Køn, derom ved jeg

bedre Besked end alle hine Koner og Piger tilsam-
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men. O^ da ju^ vt-ci del tra ham bvi\ , lader jeg liam
selv føre Ordet.

En smuk Foraarsdag kom jeg i Besøg hos P.

.leg savnede Kandidaten, naen vidste nok, hvor jeg

skulde fnide ham. Med sammenlagte Arme stod han
i Haven, helraglende en nys udsprungen Blomst.

Han var saa hentagen i Beskuelsen af denne
nydelige Blomst, at han næppe kunde skænke mig et

Blik — ret egentlig stjaalet fra Hyacinten — langt

mindre et >Velkommen! < — Jeg saa lige saa fornøje-

ligt paa ham som han paa Blomsten. Saaledes stod

vi begge Flora maa vide hvor længe! Jeg var den
tørste, som brød Tavsheden.

Jeg spurgte om Blomstens Navn. Dette opgav
han, tog mig derpaa ved Haanden, førte mig til Sæde
paa en Havebænk, og efter et Par Minutters mørk
Tavshed talede han, som følger:

»De synes at have lagt Mærke til min for den
Alder mindre almindelige Stemning, og det ikke for

at smile eller skoptisere derover, men med en Del-

tagelse, som skynder mig til at aabne mig for Dem.
Roden til mit — jeg vil hellere kalde det et Gode
end et Onde — ligger i Kærlighed, ja ret i en Kær-
lighed saa sælsom, saa ultraplatonisk, at jeg ved

denne Tilstaaelse vilde gøre mig latterlig for enhver
anden end Dem. der har vdst, at De kender denne
Lidenskab under dens forskellige Afændringer. Jeg
elsker en Kvinde, som jeg næppe faar mere at se med
disse Øjne, jeg nu har. Hun ved det næppe; thi hvis

ikke disse Øjne mig selv uafvidende har forraadt

hende det, da har min Tunge som min Pen bevaret

en uforstyrret Tavshed. I Fjor ved denne Tid om-
trent rendte jeg, som saa mange Tusinde andre, paa
Volden for at høre paa Klokkekoncerten store Bede-
dagsaften. Længere udad paa en af Bastionerne kom-
mer jeg i Nærheden af en Klynge Herrer og Damer.
Jeg kendte ingen af dem. Idet mit Øjekast flygtigt

overfor dem, standser det pludselig ved et Kvinde
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ansigt, der indvirkede saa sælsomt paa mig, at jeg fra

dette Øjeblik af ikke kunde høre en eneste Klokke-
tone. Hendes Øjne faldt ogsaa hen paa mig, men
kort kun, og da nogle af de andres ogsaa faldt paa
den dem uvedkommende, gik jeg videre, medtagende
det dejlige Ansigt in effigie. Jeg maatte beholde

det, kunde slet ikke blive af med det, ej engang paa
Kollegierne, hvor det af og til stillede sig tæt ved

Professorernes og hindrede mig ikke lidt i den nød-
vendige Opmærksomhed paa Forelæseren. Imidlertid

forsvandt efterhaands den friske Kolorit (Farve) og
Billedet skulde sagtens ogsaa være forsvundet, hvis det

ikke var blevet restaureret. Dette skete saaledes. En
Søndag Eftermiddag gaar jeg ud til Frederiksberg.

Herskabet var allerede flyttet did, og Gardens Musik
forlystede som sædvanlig baade dette og Folket der-

udenfor. Jeg staar ogsaa lyttende dertil. Med eet bli-

ver jeg som før paa Volden stokdøv; thi blandt Vrim-
len omkring mig aabenbarer sig min »Mirabilis in-

cognita« (saaledes har jeg nemlig omdøbt den Hya-
cint hist henne), og deraf kan De nu begribe, hvorfor
mit Blik før var fastgroet til den. Da jeg opdagede
den »vidunderlige ubekendte«, var hendes Øjne stil-

lede paa mig; hurtigt bortvendte hun dem; men et

lige saa hurtigt forsvindende rødt Skær paa hendes
Kinder lod mig dog vide, at hun havde genkendt sin

Beskuer paa Bededagsaftenen. Fra nu af bar jeg i

min Fantasi dette idealske Billede i »varmt Tryk«,
som Malerne kalder det.

Nu vil De dog indrømme mig, at jeg var for-

elsket, og det bogstaveligt op over Ørerne. Det ligger

Dem paa Tungen, om jeg da ikke søgte at erfare, hvo
hun var? nærme mig hende ikke blot med Øjnene
og Indbildningskraften? O nej! Jeg havde nok.
havde en Rigdom, der ikke kunde gaa Bankerot, en
Se:npervirens«, grøn i Vaaren og grøn i Vinteren.

Længere hen paa Sommeren ser jeg hende tredje

og sidste Gang i Tivoli. Hvor længe og hvc^rledes jeg
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inaa have set paa hende, kan De skonnr derat. al en
Kekendl al \u\i^ Ira'der lil 0,14 livisker: Ta^^ ikke
ilde op! De har vakl Opnuerksonihed haade |)aa Dem
selv og paa den smukke Dame derlienne. Hvad hu-

en Dame? siger Jeg lorvirrel. Jeg kender ingen at

dem paa den Bænk. De kender ikke (ten smukke
Jomfru S.? siger lian; hun er en al Dagens Mode-
skønheder og rig. Herrerne sværmer om hende haade
hjemme og ude. Naal svarer jeg, saa hun horer lil

Slægten »Polyandria< eller maaske til (Iryptogamia .

Jeg takker Dem for god Underretning. Jeg gik. Her
liar De min Bekendelse. <

»Siden De først har vist mig en saa stor Fortro-

lighed, saa tillad mig at gengælde denl^ sagde jeg.

Efter min Anskuelse har De ikke i Sinde at gifte Dem"^
»Det har jeg heller ikke.«

»Hm! En misogynisk Filosof siger: gifter du
dig, handler du ilde: gifter du dig ikke, gor du
ligesaa. Religionen siger: du skal! Moralen: du hor!

Da De ejer en saa levende Indhildningskraft, hvorfor

kan De da ikke tage en Hustru og indl)il(le Dem, al

det er Deres Mirahilis incognita? Se Dem om og hen-

drøm ikke Deres kraftigste Arhejdsaar! Tænk paa
Valisneria: Hannen svømmer særskilt oven paa
Vandet; hun strækker sig op lil ham. og se! hegge

forener sig.<

Vantro smilende virrede han med Hovedet. Der
l)lev et Ophold. >Hør!^ siger jeg saa, ^Dc har godt af

lidt Adspredelse, om det saa var en tankelos. Følg

med mig, om De hehager, til Proprietæren! I Aften

falder Raden at herede Lomhrehordel ham til, og in-

den Kløvcrhladel lukker sig, kan \\ tage Herreman-
dens Trifolium (Kløverblad) i Øjesyn — jeg mener
hans tre Døtre.

»Aa ja!« svarede han ligegyldigt, handl endnu el

Par Blomster til Stokkene og gik med.

Undervejs siger jeg til ham: »Naar De nu
s kuld e plukke et Blad af Trifoliet derovre, hvilken
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silde De saa lage, enten A n e, H i r I h c eller K a-

I h r i n e?«

Han: »Enten Agrimonia, Bellis eller Caltha? Ingen
at (lem — Herbæ vulgares (alm. Urter) alle tre!^

»Hm!« siger jeg, »hvorfor saa ikke hellere olfi-

nicales? facere officium (gøre sin Pligt) er de haade
villige og dygtige til.«

Han: »Og intet videre. At gøre sin Pligt, det er

mig ikke nok — se der, hvilket smukt Eksemplar at

Arneca montana! det er ogsaa en officinel Plante.

Mere blev der ikke talt imellem os paa det øvrige

af Vejen.

I H.s Dagligstue var Spillebordet dækket, med
Proprietæren« paa den ene Side, »Forvalteren< paa

den anden, »Hjerter-Halvblods« (Manille) paa den
Iredje; paa den fjerde laa de tre Kort at træ^kke af.

Morbroer var alene inde og med sin Pibe i Mund
og Haand — thi Tobak er det eneste, han ikke er

bleven ked af. — Vi spurgte om Manden i Huset.

»Han er nede i Stalden,« lød Svaret, »og viser

baade Præst og Degn en Hoppe, som han er bleven

pænt narret med paa Markedet i Forgaars. Del er el

smukt Dyr og har ingen af de tre usynlige Fejl, som
De ved Sælgeren skal indestaa for. Rigtignok er hun
ikke Krybbider, men saa er hun det, som værre er:

hun er Bundskraber. Jeg har købt over tu-

sinde Heste; men det er endnu aldrig overgaaet mig.

Ja, ja! Fætter tror nu, han er saa forfærdelig stærk i

det Kapitel, og det er han ogsaa; men her har han
faaet drejet sig en rigtig Sølvknap af Kobber — ja, ja!

hans Kjole behøver ikke at hænge laggerløs (helt løs)

lor det. — Nu kommer de — sig kun noget til ham!<
Det gjorde vi ogsaa; ikke heller tog han de! i

mindste Maade fortrydeligt op og sagde blot med el

svinepolisk Ansigt: Genslag er ikke forbuden.
Man satte sig ned at spille, og man havde endnu

ikke set sine Kort, før H. gav en Lyd fra sig, som
naar et Høved kræver Æde. A ^ r i m o n i n. siim gik
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i^'cniu'in Sliieii, iiikkrdc lil liinn n^ rnnhir i rd^Hnj^iMi

til Køkkenet: Faer drniier.

»Her er jej^ med Kradseren!' svaredes, og ind
Iraadte C a 1 I li a med Brød og Brændevin. Knap var
delle sunkel, lør H. kaldles ud lil en Bonde, som
havde nogel al forebringe. Thi had han Morbroer
hige hans Korl saa henge.

»Jeg pelilionerer,' raable denne, inden han vel

havde gennemsel sine »Dokumenter .

»Jeg væller,^ sagde Præsien.

»Jeg væller selv,< sagde Morbroer, og det gjorde
han ogsaa paa sin Tourné. Lige saa hurtigt satte han
anden og tredje Bel, hvorpaa han sprang op og er-

klærede, al han ikke længere vilde være Stedfor-

træder.

H. blev længe ude, og man tog ved at snakke
om mindre vigtige Materier end Lombrespillet.

»Jeg hører,« siger Morbroer til D., >at De har
faaet en ung Københavnerinde lil Dem.c

»Det er min Broderdatter. Hendes Fader er i

Apogæum.«
»Hvad vil del sige?^ faldt Præsten ind.

»Han spillede Fallit og forsvandt. Mette M a-

r i e havde sparet og bjærget lidt og søgte til mig, da
hun blev ked af Hovedstaden. Jeg er allerede kom-
men til at holde af hende. Hun er en Stjerne af før

ste Størrelse, og jeg ønskede virkelig at se hende i

Konjunktion (Forbindelse) med en brav Mand, inden

jeg selv er i Azimuth.«
»De skulde have taget hende med,^ sagde Mor

broer, »saa havde vi haft fri Besigt — ikke sandt, Hr.

Kandidat? De havde maaske mønstret hende af, og
hvem ved saa? De faar vel snart baade Kjol og —
Krave, som dertil hører. Den tiltalte svarede blot

med el koldt Smil.

»Jeg ved jo,« fortsatte D., »at De er en Blom-
sterelsker, og hun er ligesaa, og skal alle hendes med-
havende Blomsterløg sættes i min lille Have, saa kom-
mer jeg vel i Aar til at købe Rødløg.

<
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Her lettede Kandidaten sig og spurgte: »Skulde
det være Hyacint- og Tulipanløg?«

»Det ved jeg ikke, for det falder uden for min
Sfære. Hun tegner ogsaa, og det ret smukt. De kan
jo se det for ingen Penge.«

»Saamæ^nd! jeg skal ogsaa komme.«
Han kom.
Jeg var ikke med til Degnens den følgende Lom-

breaften; men Kandidaten var der. Da han kom hjem
sildig, sad jeg endnu ved mit sædvanlige Skriveri.

Uden at sige saa meget som: God Aften! kastede han
sig i en Lænestol, lod Armene synke og lænede Hagen
mod Brystet. Jeg saa paa ham og han paa sine

Knæer.
I

»Humanissime!« udbryder jeg, »er De ikke vel?«

Han drønede ligesom H., jeg nys fortalte om,
men ikke en Stavelse. Jeg skottede nogle faa Øje-

])likke til ham; han blev ubevægelig, og jeg dyppede
i Blækhornet for at sætte min Pen i Bevægelse.

Endelig farer han op, river Pennen ud af Haan-
(len paa mig, smider den paa Gulvet, griber mig om
Halsen og hvisker: »Mirabilis!« (vidunderlig).

Nu for jeg op og raabte: »Har De fundet

Ilende?«

Han nikkede tre Gange meget langsomt, virrede

to Gange endnu langsommere og sagde i lige saa lang-

sommelig Takt: »Nej! men jeg har fundet noget mi-

rabile, noget saare vidunderligt, der kunde gøre mi.i;

selv til et Vidunder — halvtosset, paa bredt Dansk.
Hør! det, at hun skulde være Blomsterelskerinde, ja

lilmed af de tvende af min egen Yndlingsflor, det var

jo en Smule sympatetisk, det trak mig til hende eller

rettere til hendes Blomster. Hun var ikke hjemme,
men kørt hen at besøge en Veninde fra København,
som nu er Præstekone herovre. Farbroderen viste

mig da alt, hvad hun havde frembragt baade i Have
og i Potte, og det var alt sammen meget godt; dog sav-

nede jeg, ikke uden Fornøjelse, min Yndlingshyacint.

St. St. Blicher : Samlede Noveller VI. 6
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Det sa^'do jt- Di^<,Mic'n. Dii Inidi det liain ind, al hun
paa sil Værelse havde enchiii een i vandfvldl Glas
vase. Virkelig! det var netop min Mirabilis. Den vakte
livlige Reminiscenser (Erindringer). Jeg var mag-
neliseret lil den og kunde slaaet der lil nu, hvis han
ikke havde mindet mig om Tegningerne. Jeg saa ikke
flere end en af disse; over den glemte jeg Hyacinten.
Ak! det var hin Voldscene paa Bededagsaftenen, og— Amor og Venus! jeg var selv Hovedfiguren, IrufTen
saa vel, at Degnen forbavset raable: >Hvor Pokker
kommer De herpaa?« Han saa paa mig og paa Bil-
ledet. >Min Brordatter maa kende Dem — De maa
vel ogsaa ha'e kendt hende - der lige overfor slaar
hun, rigtignok i Profil; men man kan alligevel ikk(
tage fejl af hende. Hvorledes skal jeg forstaa dette,
som synes mig underligt?«

Jeg kunde ingen Forklaring give ham, for je^:

havde tabt Mælet. Jeg kan ej heller give mig selv no
gen Forklaring; skulde det være hende, mit Hjertes
Hyacint? Jo vist! Nu skulde denne Skønhed, som
nylig saa den galante mandlige Verden for sine Fød
der, have skjult sig i en jydsk Degnehytte? Eller er

det ikke snarere en Veninde, der har været i Følge
med hende og ved det korte Optrin lagt Mærke til

mig og opfanget mine Ansigtstræk? — Jeg vil se

hende!«

»Jeg ogsaa!« raable jeg, >>vi følges ad.

)Ikke straks,« vedblev han, »hun er jo ikke

hjemme, og desuden — jeg kommer jo lige derfra:

men Overmorgen.«
»Vel! da er del just Spilleaften der: men vi lo

kan jo indfinde os lidt før den sædvanlige Tid.

»Meget vel!«

Ved vor Indtrædelse Andendagen i Degneboligen
rejste D. sig fra Skrivebordet, smed Pennen fra sig.

og efter et afknappet »Velkommen!« siger han: »Mine
Herrer kender vel sagtens Astrologien (Stjernetydning)

fra den slemme Side og anser (len for pur Overtro.
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Del samme gør jeg i en vis Forstand; thi Ordet Over
tro betegner jo, at t r o noget, som er over os, som
er over vor egentlige Sfære, over almindelig Fat>

teevne. Men skulde vi forkaste, benægte alt det, vi

ikke kan begi'ibe, saa gik selve vor Religionstro i Lø-
bet. I at fatte Aarsag med Virkning saavel i den fy-

siske som i den aandelige Natur er endog de største

Filosoffer ikkun Skolebørn i nederste Klasse. Hvad
er Kulde— minus Varme; hvad er Varme? — minus
Kulde; videre end til negative Definitioner er vi ikke

komne. Der er en ubegribelig Forbindelse mellem
alle denne Jords Naturkræfter som og mellem alle

Himmellegemer — hvorfor ikke ogsaa mellem disse

og den aandige Natur? Universet er i sin Uende-
lighed alligevel en Helhed; jeg erkender insjen I s o-

1 e r i n j?. Nu, dette kan i det mindste undskylde, at

jeg imellem Stunder fusker paa hin overtroiske Vi-

denskab. Se! ieg var her ved at stille min kære Bro-

derdatters Nativitet og finder, at hendes Bryllupsdag
netop indtræffer — dog, jeg vil ikke nævne den, men
skrive den og overgive en af Dem Papiret vel for-

seglet. Naa, dersom hun da vorder gift, saa først kan
Seddelen aabnes, og man kan se, om det slaar til.

Tilgiv, at jeg først bød Dem tør Kost! nu giver hun
os snart noget vaadt og varmt.«

Og ind traadte hun med en Flødekande. Men der

havde virkelig nær tildraget si^ den Ulykke, at baade
Kanden os' dens Indhold var bleven ofret til de under-
jordiske Guder, dersom jes' ikke havde reddet begge
Dele af hendes skælvende Hænder. Rigtir^t, der havde
vi altsaa den originale Mirabilis — nu ikke længere
incoOTita (ubekendt). Hvorfor blev hun med eet saa

rysthaandet? Ih! det var jo Synet af ham, hvis Bil-

lede var trykt med Stereotyp paa hendes Hukommel-
sestavle, der rystede hende, dog ingenlunde farlisft.

Farligere saa det ud med ham, for hans Tobaks-
pibe plattede fra ham, og Hovedet havde gaaet i Styk-
ker, hvis det ikke havde været godt tilrøget Merskum:
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hans t';^('l ualurli^c Hoved var i li^MU'iKic Fare; iiieii

(li'l lioldl (l(),ij. l)(',i;iu*ii slo.i^ nii;^' cl saj^Mc Kni|)s l"or

Ørcl, i(!('l lian ^ik ini,^ Inrhi o^^ ud al Doruii. Del
bares ini^' lor, al jeg ogsaa var lilovers ved de Under-
handlinger, som nu vilde finde Sled. Alligevel kunde
jeg ikke bare mig for al lylte, da jeg er, oprigtig lall,

under saadanne Omstændigheder saa nysgerrig, som
noget Fruentinnner kan være.

Hvad jeg saa hørte?

Det skal De straks faa at vide, mine smukke Da
merl Jeg hørte slet intet — i de første Minutter; foi

han, kan jeg tænke, studerede paa Indgangen til sin

Præken, og hun var vel i spæ^ndt Opma/rksomhed pact

Teksten til samme homiletiske Foredrag. Nu, saa

fremkom da dette, som jeg hidsætter efter Indholdet:

thi at befatte mig med den noget sværmeriske Ind-

klædning, dertil er jeg i dette Øjeblik ikke riglig

stemt. Han repeterede de tre forhen beskrevne Visio-

ner (Syner) og kom ved den første i naturlig Tanke-
gang til at berøre hendes føromtalte Tegning, bedendi
om gunstig Tilladelse at maatte udtyde den til hans
egen Fordel. Ilendes Gensvar kunde jeg ikke tydeligt

opfatte; thi hun saa godt som udhviskede samme; men
det maa have været til Behag, da han udtalte følgende

moralske Passus:

»Vi har ikke søgt hinanden; en højere Styrelse

har ført os sammen — skulde vi ikke følge dette

Vink af den usynlige Magt, som ofte ad sælsomme
Veje leder de dødeliges Skæ^bne? Fjerde Gang mødes
vi for ikke mere at adskilles.

Derpaa hørte jeg en almindelig bekendt Lyd: men
om del var Mundkys eller Haandkys, kan jeg ikke

sige for Vished: dog tror jeg det første.

Her burde maaske min Forta^lling haft Ende; thi

naar man i en Kærlighedshistorie er kommen saa vidt

som til det første Kys — det mest velsmagende af
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alle — saa ved enhver at sig selv, hvad derefter følger.

Man beder desaarsag undskylde, at jeg springer over

Forlovelsesstanden et Stykke ind i Ægtestanden.
Jeg var sidste Sommer paa en Fodvandring kom-

men til hin Egn. Degneholigen laa mig nærmest.
Først besøgte jeg altsaa denne for at erfare noget om
mirabilia baade paa Jorden og i Himmelen. Derinde
modtog mig C a 1 t h a — De ved nok, Herremands-
datteren. Jeg hilsede og spurgte, om Degnen var til

Stede.

»Han er i Skolen, < svarede hun, »jeg skal hente

min Mand.«
Forundret studsede jeg, men fik ikke Tid til at

anstille Betragtninger; thi ind traadte en mig ganske
fremmed Mand, der spurgte om Øjemedet for mit Be-

søg. Det sagde jeg.

Han sagde mig da, at han var den omspurgtes
Eftermand, og at hans Formand befandt sig hos Præ-
sten, hvor han nu havde slaaet sin Bopæ^l op. Didhen
tog jeg da Vejen.

Allerede et godt Stykke fra Præsteboligen falder

mig i Øjnene et smalt, firkantet, taarnligt Hus, der

ragede op fra det højeste Punkt i Haven. Dette var et

for mig ganske nyt Værk, og for nøjere at undersøge
samme gaar jeg gennem en Laage sporenstregs der-

hen. Se! det var et Slags kinesisk Lysthus med en
udoverhængende spids Hætte, der bestod af Sejldug,

lykt oliemalet grøn. Døren stod halvaaben. Jeg gik

ind. Aha I i Midten af det lille Rum stod Præstens
gamle Spillebord, en Stol ved hver Side. Her havde
;iltsaa Spilleklubben sit Sommerlokale. Ovenfra lod

nu en mig velbekendt Røst:

»Hvem er dernede?«
Jeg svarede, og ned ad en Trappe og ind ad en

Dør lige for Indgangen traadte den astronomiske Degn.
»Kom med!« hviskede han, greb min Haand og

førte mig op paa Observatoriet \

Her forefandl jeg en Himmelglobus, Dagkikkert
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og Natkikkeii o^' andre Redskaber tor hans himmeJ-
ske Videnskal). Dækkel ovenover var til al rulle op
særskilt paa alle lire Sider. Med lystelig Iver viste han
mig hvert Stykke og forklarede mig Resultatet af sine

sidste Observationer.

»Dette hersens, lilitjjede han, ^er intet Uranien-
borg; men saa bliver jeg ej heller uddrevet herfra;

jeg bliver udbaaret engang, naar min Eklipse (For-

svinden) indtræffer — var De inde hos Præstens?'
»Nej.«

»Jeg gaar med. Men først skal De dog høre de
vigtigste Begivenheder, som har tildraget sig i vor Tri-

angel, siden De var her sidst. For det første er Kan-
didaten, som har min Broderdatter, bleven den gamle
Præst adjungeret i Embedet. Og saa er Herreman-
dens tre Døtre bleven gifte — godt gifte; dog ingen
af dem saa godt endda som min elskelige Brordatter
— derhenne sidder de begge to! De kan sige Goddag
til dem, mens jeg melder den gamle Deres Ankomst.
Han sidder nu og morer sig med Cyprianus og Ori-

gines og de andre Udsættere, som Herremanden kal-

der de højærværdige Kirkefædre — men kom snart

ind; for om en halv Time præcise staar den store

Bjørn op.«

Hurtig slap han mig, og langsomt nærmede jeg

mig det lykkelige Par. Han forfærdigede et Pinde-

sprinkel til en Potteblomst; hun syede (om det var

Børnetøj, lagde jeg desværre ikke Mærke til). I kort

Afstand fra de elskende standsede jeg halvt bag ved

en Træstamme og saa — saa hvorledes han i korte

Mellemrum lagde Kniven fra sig og Armen om hen-

des Ryg, hvilken Armbevægelse hun hver Gang løn-

nede med et Smil eller et Kys, idet hun lod Sytøjet

synke.

Her kunde maaske en eller anden Læser eller

Læserinde faa i Sinde at lønne ogsaa mig med et Smil
— ikke just af de søde — og spørge, hvor længe har

disse to været gifte"^



Paa andet Aar, højstærede; men de niaa endnu
være i Hvedebrødsdagene, og det lader ikke til, at

disse saa snart vil faa Ende.
Jeg nænnede ikke at forstyrre dem — oprigtig

talt, jeg vilde lige saa nødig forstyrre mine egne Tan-
ker og Følelser. En saadan Vision frembringer i mit

gamle Sind en Virkning langt behageligere end et

Meteor i Degnens, en ny opdaget Skønhed hos Chry-

sostomus i Præstens eller Synet af en frodigt blom-
strende Kløvermark i Herremandens.



Telse.
En Fortælling fra Ditmarskerkrigen.

Jorden var bedækkv med Sne, Himmelen med
Stjerner, Maanen kvældede, alle Vinde var til Hvile.

Forneden var intet Liv; men foroven var Firmamentet
i uendelig Bevægelse, de utallige Smaah^s i Mørket
glimtede, tindrede, bævede, blinkede — og smilte -

som Engleøjne fra den fjerne, dunkle Evighed.

Tildækket med Vinterens Liglagen, omfunklel
af den store Gravhvælvings Blaalys, laa Landsbyen
W 6 h r d e n og sydligst i samme Fogden Hans
W o 1 1 e r s i e n s Hus. Paa den brede Gavl, som
vendte ud til Marken, stod et Vindue aabent og inden

for dette en ung Pige, som af og til lænede sig pan
Armene i Vindueskarmen, stak Hovedet lidt ud og

kikkede nu til den ene Side, nu til den anden.

Naar en seksten Somres Mø staar ved Midnatstid

i klingrende Frost for aabent Vindue, ser hun vist

ikke efter Stjerner, hendes Haab, hendes Længsel er

ikke saa langt borte, hendes Tanker har ikke Karl

den Stores, men Emmas Gang. Og naar en ung Pige

s a a 1 e d e s venter, venter hun vist heller ikke for-

gæves.

Fjernt ude paa Sneen saas en mørk Plet, der

stedse blev større oi> stedse kom nærmere - del vRr
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R e i m e r fra W i m e r s t e d t, en ung, smuk Dit-

marsker, blandt sine jævnlige den første i Dans og i

Strid. Pigen trak nu Vinduet sagtelig til, men krogede
det ikke og lagde sig paaklædt til Sengs. Ynglingen
kom hid, aabnede det kun paa Skrømt tillukkede

Vindue og befandt sig snart inde i den elskedes Sove-

kammer.
Forarg eder ikke, i kyske Jomfruer og Unger-

svende! Dette er vel et Stævnemøde, men ingen

tysk Schåferstiindchen, ingen fransk tete å

tete; det er en hel uskyldig, ved ældgammel Folkeskik
hjemlet Sammenkomst mellem tvende forlovede, der

taler med kold Forstandighed om den snart begyn-
dende Husholdning, om forventet Brudeskænk og

Indkøbj om Husets og Værtskabets Indretning, om
hvem der skal bydes til Bryllup, og om hvem der ved

samme skal hædres med forskellige Bestillinger.

Under disse ærbare Forhandlinger hørtes uden-
lor en Knirken i Sneen.

»Sæt Krogen paa Vinduet!« hviskede Pigen hur-

tigt.

Reimer rejste sig og gjorde efter Befaling; dog
blev han staaende for at opdage, hvo det var, som
gik derude — en stor, mørk Skikkelse, der stedse kom
nærmere.

Sagtelig trak han sig tilbage fra Vinduet, satte

sig igen paa Kanten af Kærestens Seng og sagde —
dog uden mindste Skinsyge:

»Hvem kan det være? Del lader til, at han og-

saa vil fenstre.«

»Vistnok Wolf Isebrand,« svarede hun:
>det er kun faa Dage siden, han sagde til mig, at han
kom en Nat med det første for at besøge mig. Jeg
tænkte, det var hans Spøg, og svarede ligeledes i

Spøg, at Næ^tterne nu var for kolde, og at mit Vindue
var frosset fast.«

I det samme pikkedes der sagtelig paa Ruden, og



90

en Stemme sa^'de: 'I' e I s c li ;i n s d a t t e r' sover

du?«
»Nej!' svarede luin: men liei* kommer in^er)

ind.«

»Da ser jei^ (loi,^ .i;enma'I("fie hin. et Spor hertil

ojj; intet herfra.-

»Det er mitl^ tog Keimer Ordet.

>Hvad for en mit?- spurgte Wolf.
>R e i m e r s fra W i m e r s t e d t! « svarede

(Jenne, »jeg kom først, Wolf I s e b r a n d!-

»Hm!« brummede Wolf, »det kunde du have
sagt mig, lille T e 1 s e! Det er ikke smukt at holde en

ærlig Karl for Nar og lade ham løbe for ingenting i

Frost og Sne.«

»Vær ikke vred, Wolf!« sagde Pigen, »jeg

troede jo, I vilde skæmte med mig, for Folk har sagt,

at I var gode Venner med Viben-M arie — hun bor

jo ikke heller saa langt herfra, og saa gaar I dog ikke

forgæves.«

»Den Dyvel med Viben-Marie! udstødte

Wolf, »hun har ogsaa faaet sig saadant et glat An-
sigt kikket ud med en Smule Fnug paa Hagen.-

Her sprang Reimer atter hen til Vinduet og
sagde lidt hidsig: »Fnug kan blive til Skæg, og en glat

Hage kan være lige saa god som en koparret!

<

»Hys!« faldt Tel se ind, »ingen Spektakler.

Reimer! Du skal være skikkelig! — gaa væk fra

Vinduet!«

Han adlød.

»Wolf Isebrand! jeg vil sige det kort og

godt, Reimer og jeg er Kærester, og om fjorten

Dage skal vi have Bryllup.«

»Til Lykke! til Lykke!« sagde Isebrand but,

»det kan ellers hænde, at Reimer inden den Tid

faar andet at tænke paa — god Nat.«

^Hvad mente han med det?« spurgte Telse.

>De snakker saa smaat om Krig,' svarede Rei
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mer, »de holstenske Herrer vil nok engang maale
deres Ridderlanser med vore Springstokke. <^

»Ikke andel?« sagde Ditmarskerinden, »saa

springer de vel til Pølse, som de plejer.«

»Det tænker jeg med,« sagde Ungersvenden,
»alligevel denne Gang faar vi nok fornemme Gæster
— Hertug Frederik og hans Broder, Kongen af

Danmark —

«

Atter afbrødes den politiske Samtale ved en stær-

kere Pikken paa Vinduet og et højere: »Telse

Hansdatter! sover du?«
»Hvad er det?« hviskede Reimer, »jeg tror, at

alle de unge Karle i W ø h r d e n har faaet i Sinde at

fenstre her i Nat —

«

»Telse!« raabtes der endnu lydeligere, »sover

du?«
»Ja!« svarede den skælmske Tøs med dæmpet

Fnisen, og: »det er Carsten Holm!« hviskede

hun til den lykkelige Elsker.

»Snakker du i Søvne,« sagde Stemmen udenfor,

>kan du ogsaa rejse dig i Søvne og lukke mig ind.«

»Det gør jeg ikke,« svarede Telse, »for jeg

drømmer just nu, at der staar en slem, slesk, tyvagtig

Hankat herude.«

»Spøg nu ikke længer, min Skat!« sagde hin med
kælen Røst, »men luk mig Vinduet op! Du ved, jeg

mener det ærligt.«

»O ja!« svarede hun, »lige saa ærligt, som du
uiente det med Annekke Del ve, hvem du snak-

kede godt for og siden lod sidde. Jeg kender nok
din Ærlighed, Carsten Holm!«

»Tak for den, min lille!« svarede han, »men sig

mig blandt anden Snak, hvorfor gav du mig Lov til

at besøge dig i Nat?«
»For at gøre dig ked af det Frieri,« sagde hun,

>og paa een Gang at blive fri for dit Overhæng.«
»Tusind Dyvel!« raabte den gækkede Elsker,

tør din Taske holde mig for Nar!
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»In^vn Skaldsordl' for H c i lu e r op: T e 1 s c

hyssede j)iia ham o^' vilde holde ham for Munden:
men (l(»n o])l)ra^'le Ungersvend vedhlev: xlersom (\u

ikke pakker dig, skal jeg vende en Molle med din

Melly\ derude i Sneen, saa del skal knage i alle dine

Ledemod!^
»Reimer! R e i m e ri advarede Pigen, xlet

er den rige Holm i Heide: han staar hojl hos hele

Borgerskahet, og hans Ord gjelder som Guld.<'

»Aha!« raahte Holm, > hænger del saaledes

sammen? Den, der kommer forst til Mølle, faar forst

malet; det er ret og billigt. Hvem er det ellers, om
jeg maa spørge, der taler saa kærligt til mig? Stem-
men, tykkes mig, lignede Reimers i Wimerstedt.

» Rigtigt! < svarede denne, )^og her er to Næver,
som ogsaa tilhører ham: har du Lyst at prøve dem,
saa bi lidt!«

»En anden Gang, go'e Ven!« genmælede Møl-
leren, »spar dine Næver til siden: vi kan snart have
alle dem nødige, vi har. Og du derinde, der er saa

bange for Mandfolk, forhast dig ikke med at sy din

Brudekjole! Du kunde maaske faa andet at tænke
paa — God Nat! sov vel, begge to!«

Med disse spottende Ord gik den anden skuffede

Bejler skogrende bort.

»Vred blev han,« sagde Tel se: »men jeg vilde

dog ikke haft, at han skulde vidst, du var her hos

mig. Hvem kan vide, hvad ha^n vil fmde paa for at

gøre dig Fortræd? — Du er ogsaa altid, som naar

man stikker Ild i Blaar.«

»Jeg blæser ham et Stykke,^ svarede Reimer,
»den Grynbøtte! Hvad vil han gøre mig?

»Jeg ved ikke,« sukkede T e 1 s e: »men der bæ-
res mig intet godt for.«

»Underlige Pige!« sagde Reimer, »før saa

kæk, og nu forsagt! Den Frygt vil jeg kysse bort.

»Nej, nej!« raabte hun alvorlig, »ikke saa! —
vær artig, Reimer! — saaledes har du aldrig før
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været — skal jeg kalde paa Fader? — Naa! gaa nu!

herud af Vinduet med dii?!«
t^

»God Nat da!< knurrede Ynglingen og slængte

Kærestens Haand fra sig, »men om fjorten Dage —
Hochtil, ja Hochtit, Juchhee!«

Med dette Omkvæd af en marsisk Bryllupsvise

sprang han hen til Vinduet, aabnede det, svang sig ud
og dansede munter hen over Sneen til sit Hjem.

T e 1 s e rejste sig op af Sengen, gik til Vinduel
og saa endnu længe efter den bortilende Kæreste.

Endnu lang[ længere, end hun var i Stand til at øjne

liam, hørte hun ham snart fløjte, snart synge:

»Juchhee! Hochtit, ja Hochtit is hyt.« (Bryllup

I

Ja der er Bryllup i Dag).
Tillukkende Vinduet gentog hun sagtelig: »Hoch-

tit, ja Hochtit,« og et ømt Suk hævede det jomfruelige

Bryst.

2.

Slottet M e 1 b e k havde aldrig tilforn huset saa

mange og fornemme Gæster. Der var Kong Hans,
tre Rigers. Herre, hans Broder, Hertug Frederik af

Holsten, deres Søskendebørn, Greverne Adolph og
Otto af Oldenborg, og af danske, holstenske og
tyske Riddere og Adelsmænd over tvende Tusinde,

saa at baade ethvert Værelse paa den vidtløftige Borg
var fuldt og ligeledes i den nærliggende Bondeby, hvor
Indvaanerne paa Husbond og Madmoder nær havde
maattet give Plads for Riddersvende, Staldkarle, Tje-

nere og alskens Tros.

I alle Salene var Tummel og Larm, Raaben og
Sang og Bægerklang, Latter og Ordstrid; kun i den
største, hvor de regerende Herrer befandt sig, gik del

mindre støjende til: kun der var det muligt nt høre
sine egne Ord.
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Nederst for tleii ene Ende at del lan^e, med
sølvfrynset Dækketøj beklædte Egebord sad Værten,
den gamle, men endnu kraftfulde og krigslyslne

Henrik Ranizau; i llojsædel for øverste Bord-
ende Trillingerigernes Konge, der nylig var hidkom
men fra en Sejr over de opsætsige Svenske og fra

deres tvungne Ilylding i Stockholm: fra ham igen

og ned ad ved begge Sider Hertugen, de oldenborgske
Grever, samt nogle af de fornemste Adelsmæncl og
Anførere i den forestaaende Krig. At denne var Sam-
talens Hovedemne, er let at tænke sig.

Alt var flere Skaaler drukne, da Hertug F r e d e-

r i k igen rejste sig med sit Bæger, vendte sig mod
Kong Hans og sagde:

»Min Herre Konge og Broder! Nu drikker jeg

eder Ditmarsken til!«

Han tømte det vældige Bæger. Kongen greb sil

og sagde:

»Jeg takker for Skaalen og drikker eder til med
Halvparten!«

Alle stod op og drak paa dette Ønske.
Knud G j e, Herre til Krenkerup og Lands

dommer i Lolland, var den, som drak sidst og lang

somst, og idet han satte sig, brummede han som for

sig selv: »Før du har truffet Bjørnen ret —

«

»Skal du ej Gæld paa Huden gøre!« faldt hans
Sidemand Ebbe G e e d lidt højere ind, saa at et

Par af de holstenske Herrer vel hørte, men ikke for

stod det betydningsfulde danske Ordsprog.

Men Kongen, skønt længere borte, baade hørte og

forstod dets sidste Halvdel — thi Kongerne har ikke

alene lange Hænder.
»Er Geden bange for Bjørnene? <^ sagde han paa

Dansk — ellers førtes hele Bordtalen paa Tysk.
»Nej, eders Majestæt!« svarede den danske Rid-

der rask og frimodig; »men jeg tænker, at se dig
for! er bedre end se dig bag! at ingen Fjende
er at foragte, og at Forsigtighed ikke vil skade! det
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kunde ellers let hænde, at G e d e b 1 o d ikke blev det

kostbareste, der om stakket Tid kan komme til al

rinde.«

»Wat segt he?« (hvad siger han) spurgte Grev

Otto af Oldenborg sin Fætter Hertugen.

»Han siger,« svarede denne spodsk og i samme
Sprog, »det var bedst at falde Marskbonden til Fode
og kysse Hænderne paa de otteogfyrretyve Sogne-

fogder.«

En almindelig Latter besvarede dette Hertugens
Indfald, og Hans Ahlefeldt, der var bestemt til

af føre den berømte Dancbroge, sagde haanligt:

»Den, der vil med ind i Marsken, maa ikke have
en Hare bunden for Rumpen.«

»En Hare for Fronten kan være lige saa slem,^

sagde Ebbe Geed.
Denne beske Pille faldt ikke til Jorden; de Dan-

ske og Tyske lo; selv Kongen trak paa Smilebaandet:

men Holstenerne bed sig i Læberne.
Et Hundrede Aar eller lidt mere tilbage i Tiden

var nemlig indtruffen den synderlige Begivenhed, at

en Hare havde jaget en hel Hær af Holstenere paa
Flugt og ud af Ditmarsken. Ved Indrykningen sprang
hændelsesvis et saadant Dyr op foran Fortravet. De
jagterfarne Riddere i samme opløftede det alminde-
lige Jagtskrig. Bagtropperne troede, at Ditmarskerne
gjorde Anfald, standsede og drog sig tilbage. Der
kom nogen Uorden i hele Hæren, og Fjenden, som
laa i Baghold, benyttede Forvirringen, angreb og
vandt en fuldstændig Sejr.

Kongen, som vilde forebygge Ordveksling og
Uenighed mellem de tvende Nationer, greb atter det

fyldte Bæger og sagde i munter Tone til Ahle-
feldt:

»Hermed tildrikker jeg eder det meldorpske
Klostergods.«

»Til Lykke, Hr. Prior! raabte Hertugen lystig.

Samtalen tog nu en ganske anden Vending. Den
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iin^'e Grev A d d 1 p h al Oldeiihorj,' raabtc overgiven
li] (len nyl)a^^le Prior:

»Ærvierdige Tilder! ora ]jro iiol)isI (bed lor os I

iiaar I læser eders første Messe!«
»Og giv os,^ lagde Hrodiren lil, .>naadig Absolii-

lion for vore tilkommende Synder! <.

»Absolver eder selv først, min naadige unge
Herre!« svarede Ahlefeldl i samme Tone, >naar
I bliver x\bbe{l i Lunden.«

»Naar saaledes alle 1 Herrer, sagde Kongen,
»bliver Priorer, Abbeder og Munke, som det kan falde

sig, hvad skal saa jeg være?«
»Pave, min Hr. Broderi tog Herlugen Ordel,

»Pave i Dilmarsken.«

»Og jeg,« raabte Grev Otto, »vil være Skrifte-

fader i et Nonnekloster.«

Denne Skæmt vilde været længere fortsal, hvis

ikke Værtens Søn, den unge B r e i d e R a n t z a u,

var traadt ind i Hallen med det Budskab, at tvende

ditmarsiske Gesandter befandt sig udenfor i Gaarden
og bad om Audiens hos Kongen og Hertugen.

»Gesandter!« sagde Hertugen spodsk, »har Bøn-
der ogsaa Gesandter!«

»Hvor er de?« spurgte Grev Otto.
»Nede i Borggaarden,^^ svarede den unge R a n l-

z a u.

Greven rejste sig og gik hen til Vinduel.

»Jeg gad dog vide, sagde han, »hvorledes disse

Marskstude ser ud.«

»Naa, og hvordan ser de da ud?- spurgte hans

Broder, som blev siddende.

»Store, brede og velmæskede,« svarede Otto
ved Vinduet, »sorte som Ravne fra Top til Taa. De
gaar ikke ind ad en almindelig Dor uden paa Kant.

for jeg tror, de i det mindste er iførte seks Veste og

tolv Par Bukser.«

>En god Vinterdragt,« sagde Hertugen, »spørg
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(lem, min kiiMc Huiilzau! hvad der er Deres Be-

gæring 1«

»Det har jeg allerede gjort,« sagde denne, »men
hk til Svar, at de havde Befaling alene at fremføre

deres Ærinde for Hans Majestæt Kongen og eders

Højhed.«
»Dumdristige Pak!< raabte denne, »naar det end-

da var Underkastelse, de havde at forkynde.

»Maaskel« sagde Kongen, »om min Hr. Broder
saa tykkes, vil vi ikke nægte dem Audiensen; der-

hjemme har jeg for Skik at tale med den allerringeste

af mine Undersaatter, naar han begærer det — skal

vi ikke høre, hvorlunde disse brøsige Karle vil be-

lægge deres Ord?«
»Alt som I vil, min Hr. Broder!« svarede Her-

tugen; »men jeg ved forud, vi faar kun Vrøvl og
knubbede Ord; dog kan dette Optrin maaske more
vore fremmede, saa mange af dem, som ikke tilforn

har haft den Æi^e at være i Selskab med vore kalkun-
ske Bønder fra Marsken — behag at føre dem op,

Hr. Greve I«

Breide Rantzau gik og kom snart tilbage

med begge Afsendingerne, der med deres bredskyg-
gede Hatte i Hænderne ærbødigen, dog uden Frygt
og Forlegenhed, stillede sig inden for Døren.

Hertugen, som sad med Ryggen til dem, drejede

Ansigtet halvt om og talte over Akselen:

»Har de Ditmarskens Herrer faaet vort Fejde-
brev? og hvad svarer de dertil? er de endnu lige

haardnakkede eller er de blevne omsindede og har
afskikket eder med Afbigt og Bøn om Naade?«

Den ældste af Gesandterne, en ikke fuldt mid-

[ aldrende, stor og kraftfuld Mand, tog Ordet og
svarede:

»Naadige Hr. Hertugl Paa de otteogfyrretyve

J»
Forstanderes, Fogders, edsvornes og det menige
Folks Vegne beder vi eder saa vol som Hans Maje-

SI St Blicher: Samlecio Noveller VI. 7
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slæt, eders kon.ijeli^H' IIi. Hrodcr, om I'rcd o^^ Roli^'-

licd for vorl Land —

<

»Fred o^^ liolif^hedl^ alhrod Ilerlu^'eii ophraj^l o^'

kastede sii,' om paa Siden af Slolesa^det, »Freci o*^

H()Ii|:^hed? det er, hva<r vi ønsker for os o^ vore
tjnd(»rsaa[ler, men In a I I dai^lii^'en brydcM* o^ forstyr-

rer. Ini^^'ii kan rejse lunoleslerel i eders Land oij

ini»('n sejle forbi e(Ier> roverske Kyster.«

»J^raadne Kar i alle Lande, Hr. Hertni;! sva-

rede Ditmarskeren; ^let kan vel luende, og vi vil

ikke næi»"te del, at Uordeji er begaael bisl og her —
»Naa!< faldt HertMgen ind, »og naar er en saa-

dan Uorden — som I benager at kalde Rov og Mord
— naar er den l)leven ænset af eders vise og ret-

færdige Fogder, Forstanrjere og edsvorne? Sig mig,
naar skete del sidst, af saadan en Voldgerningsniand
blev strafTet?«

»Naadige Herre!- «agde Gesandten, »naar Kiv
og Slagsmaal finder Sted. er der gerne Fejl paa begge
Sider; men det er Ski ti hos vore Naboer, at v i skal

]yæYC hele Skylden, og (jet ikke alene for vore egne,

men ogsaa for andres Synder, og saa snart der spor-

ges om Udaad fjernt eller nær, saa hedder det straks,

det har en Ditmarsker gjort.«

»Fordi det næsten altid er saa!« sagde Hertu-

gen; »mgen Røg udeu YXd. I er et kivagtigt, grnml
og troløst Folk!«

»Troløst?« gentoi: Gesandten, og Blodet underløb
hans brede Ansigt: mrn han underlvang sin Harme.

»Ja — ret troløst.« vedblev Hertugen, »det er

ikke nok, at I plyndrer og myrder i eders egne

Landeman'ker: hvor ofte har I ikke midt under Fred
og Vaabenhvile gaael fjendtlig ind over mine Græn-
s(M' og over min kongelige Broders, skændt og brændt
og myrdet?«

»Det er sket nogle sjældne Gange,« svarede hin,

»men af enkelte Person«T, Sogne eller Slægter uden

vor Øvrigheds Videnrie .)g Vilje for at tage Selv-
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hævn over lilføjedc Forurelldser, dem man forgæves

til eders Øvrigheder havde indanket og paaklaget.«

Hertugen rynkede Ansigtet og vendte atter Ryg-
gen til.

»Gammel Sniksnak! gamle Udflugter!« sagde
han, »jeg har ikke ladet eder komme herind for at

skændes med eder, mc^n for at høre, om I vil antage
vore tilhudne Fredsvilkaar.«

»Og de er hverken haarde eller ubillige,« tog nu
Kongen Ordet; »uagtet disse vore bekostelige Krigs-

rustninger fordrer vi endnu kun fem Tusinde Mark
foruden hine femten Tusinde, vi fastsatte i Rends-
borg, og de trende Pladser til Skansernes Anlæg,
hvilke vi dog selv med egen Bekostning og eget Ar-

bejde vil fuldføre.«

»Eders kongelige Majestæt!« sagde den anden
Ditmarsker, en yngre Mand med et skummelt og
trodsigt Aasyn, »vi erkender ingen Overherre uden
Gud og ingen Skytsherre uden Erkebispen i Bremen.
Vi betaler ikke Skat; thi det var at erkende os selv

for Undersaatter. Og vi lader ingen Fæstninger an-

lægge i vort Land; thi det var jo at paalægge os selv

Lænker.«
»Hvad vil I her da!« for Hertugen op.

»Bede og byde Fred,« svarede den ældre Gesandt.
»Bede og byde Krig,« parodierede Frederik,

»og den skal I faa — har I intet videre at forebringe,

saa er vi færdige.«

»Et godt Raad, oders Højhed!« sagde den yngre
koldt.

»Ej, ej!« raabte Fyrsten leende, »et godt Raad!
Raad har vi ellers nok af, dog — lad høre, I Herrer!«

»Vi Ditmarskere,« sagde hin tørt, »har fra Arilds

Tid forfægtet vor Frihed og bevaret vort Land ved
Guds Hjælp og vor egen Styrke. For saa gammel og
dyrebar en Ejendom har vi besluttet at kæmpe til

sidste Mand, og før vi skal overgive os til nogen men-
neskelig Fjende, vil vi hellere begrave os srlv, vore
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Kvinder og H(jrn, vore Huse og Marker og al \nv

Ejendom i Havet. Højbaarne kongelige Herrer, Fyr-
ster, Grever og Riddersmænd! hvorfor vil I vende
eders glorværdige Vaaben mod os stakkels Bønder?«

Her fløj et næppe mærkeligt Smil over la lerens

Ansigt.

»Hos os er hverken Ære eller Fordel at hente,

sejrer I, da vil den Ros ikke vorde stor, om tre store

Kongeriger og et Hertugdømme, der kan opstille tre

Gange saa mange Krigere, som der er Mennesker i

Marsken, faar Bugt med en Snes Landsbyer, og Byt-

tet tør i saa Fald vorde ringe; thi det lidet, vi har,

tager vi med os. Men skulde Lykken gaa vore Fjen-

der imod og Gud og den hellige Jomfru stride for de
betrængte —

«

Han standsede, de buskede Øjenbryn drog sig

højt op paa Panden, og Øjnene, som hidtil næppe
havde været synlige, rullede store og stolte omkring
paa alle tilstedeværende.

»Det er ikke første Gang,« vedblev han, »at de
holstenske Herrer er komne snarere ud af Marsken,
end de kom derind, og at der gik færre hjem, end der

drog ud. Det er sket før, dt en regerende Hertug
har ladet sin Hær og sit Liv i vore Sumpe.«

Under denne Tale var næsten hele Selskabet

staaet op fra Bordet og havde slaaet en Halvkreds
om Gesandterne. Nogle betragtede dem med haanlige

Blik, andre — især af de yngste — mønstrede deres

Klædedragt med spottende Miner.

Kun Kongen, de tvende danske Riddere Knud
G j e og Ebbe G e e d og endnu een fremmed
Herre var forblevne paa deres Pladser. Saa snart

Taleren havde fuldendt og givet sit gode Raad, ud-

brød Tilhørernes længe dæmpede Harme:
»Han truer — Bonden truer — de trodser — de

udæsker os — « saaledes lød paa ^en Gang flere

Stemmer.
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Var det i mit T>an(l, sairde en tvsk Rick^rr. saa

tiængte \n straks disse uforskammede Tølprre-
»Vokser der i Holsien intet Hamp for saadanne

Halse?« sagde en anden.
»Man sknlde skære Næsen af disse næsvise

Knægte,« sagde den tredje.

Hertug Frederik trængte sig igennem Halv-

kredsen tæt hen foran Ditmarskerne og sagde:

»Hvad forbyder mig at straffe eders Dristighed

med Døden?«
»Eders egen Ære, <^ svarede den ældre, og: »Frygt

for vore Landsmænds Hævn,« lagde den yngre dnm-
dristigen til.

»Frygt!« raabte den forbitrede Hertug, »Hr.

Henrik R a n t z a ii har dog vel her paa Gaarden
en Stump Reb, der er stærkt nok til at holde disse

svære Klumper?«
Her rejste sig hans kongelige Broder og sagde:

»Bønderne har halv Ret, vor Ære bvder os at

sende dem umolesterede hjem. Broder Fred c r i k!

det anstaar os ikke at vredes paa saadanne.
Hertugen gik tavs tilbage til sin Stol, og de øv-

rige fulgte — en efter anden — hans Eksemoel.
Den ene fremmede Herre, der under alt delte

ikke havde mælet et Ord, men derimod alvorligen til-

talt et mægtigt Vildsvinehoved, liijesom han under
hele Maaltidet ikke havde ta^et videre Andel i Kon-
versationen end den at drikke de udbragte Skaaler,

havde nu omsider tilendebraiit sit Bordværk. Han
skød Sølvfadet fra sig. Stolen tilbage oij stod op. Det
var en midaldrende, kæmpestor Mand — endnu
højere og lige saa før som den største Ditmarsker —
med et solbrændt, arret Ansicrt, et sort, krøllet T'inr.

hvide Brvn og store brune Øjne.
»Er Ditmarsken bundet med Kæfter til Hi^uui^-

len,« brummede han, »siden man gør saa manije Om-
stændigheder? Her er Udrustninger til at sprænj^e et

lielt KoULicrige, otr jeij; uumI min (larde alene hr'r> iC\
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Marsken pnn min S:iin\ illii^hcd Wjicr i\\ \ Bwvv]
wonn min Garde kiimt!« (Var (li;:^. Bonde, nain* min
Garde kommer.)

Han iidstodte no^lc* linl(^ Toner, som liijnede Lal
li*r: men intet Tra^k forandredes i lians l)arske Aasyn.

Den nn^e Ditmarsker saa stift |)aa ham oi( sai^'de

l»elydnin^sfnldt:

»Junker S 1 e n i t z! Marsken liar G r a v e.

Hans ældre Ledsai^'er skottede I il ham o^ sa^de
lu nimeligt:

»Se til, Wolf T s e b r a n d! (\u ma,:[jer det saa,

vi kan komme hjem igen med hele Lemmer!-
Derpaa traadte han et Par Trin frem til Heri ugen

og sagde, saaledes at kun han og Kongen horte det:

»Jeg havde endnu et Ord fra mig selv at tale

med eder, naacUge LTerre!-

Hertugen rejste sig, saa el l^ir Sekunder for-

skende paa ham og sagde: »T kan folge mig ind i

Sideværelset.«

Ankomne her, begyndte Ditmf^rskeren saaledes:

»Højbaarne Hr. Hertug! nodtvungen og haardt
imod min Vilji^ har jeg ])aalagel mig denne hensigls-

!•. s'^ og formastelige Gang: men mine halsstarrige

Landsi: /pnd iler deres egen Undergang i Mode — det

indser jeg og nogle enkelte iblandt os: dog vor

Stemme foi maar intc^l. og vi tor ikl;e udlade os mere
med, hvad vi mener. Mit Navn er Carsten
Holm: jeg er Borger i Heide og Moller af Haand-
tering. Ved Flid og Sparsomhed har jeg lagt mig lidt

til Bedste, og dersom eders fTojhed vil love mig Sik-

kerhed for Plyndring og Overlast, naar I indtager

Landet, vil jeg aabenbare eder mine Landsmænds
Forsvarsnlaner og vise eder dcu Vej og Maade, paa
hvilken I lettest kan naa eders >raal.<

»Saafremt I farer med Sandhed, sagde Hertu-

gen, »lover jeg eder paa mine og min kongelige Hr.

Broders Vegne Frihed og SikkeiluMl for eders Li\ og

(iods. [>ad mig hnv(\ h\ad I Ncd al IxTelle!
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»Vore Landsmænd,- sngdo nu C n r s I o n

Holm, »venter Angrebet paa den sædvanlige Vej ad

Nordhamme, som de derfor har stæ^rkl befæstet, og
hvor de agter at samle deres største Styrke. Mit Raad
er derfor, at medens I lader en Trop drage mod dette

Sted for at skjule eders reite Øjemed, drager I med
Hovedhæren fra Wilstermarsk over Windbergen og
lige mod Meldorp, hvor ^eg indestaar eder for, at

I ikke vil finde synderlig Modstand; thi de faa Leje-

tropper, her ligger, vil løb," ved første Salve. Naar
denne Landels fornemste Bv er i eders Vold — hvor-

ved I ikke behøver at gaa aU for lemfældigen til

Værks — vil Skræk betage de øvrige, og disse vil

sikkerlig give sig paa førsto Opfordring. Sknlde det

krigerske Parti alligevel faa Overhaand, kan T vente

hele Stridsmagten ved Heide eller Lunden. I dette

Fald maa I ikke opholde edei ved Nordhamme, men
over Hemmingstedt drage li^e mod Heide. Naar I da
som Sejrherre ankommer der, saa mindes, naadige
Herre! hvad T har lovet og tilsagt mig!«

Hertugen gentog sit Løfte og førte ham tilbage til

Landsmanden, der stod omringet af de unge Grever
og mange af de øvrige Herrer, hvem han blot med
roligt og uforfærdet Blik, stundom med Smil og
stundom med Skiddertræk .svarede paa alle deres

Finter og Spottegloser.

Kongen havde med H a n > A h 1 e f e 1 d t og Jun-
ker S 1 e n i t z, den sachsiske Gardes Anfører, begivet

sig ind i. et andet Værelse fr.r at tale om de fore-

staaende Krigsoperationer.

Begge Gesandterne afskedigedes og sendtes under
tilstrækkelig Bedækning tilbfige til Grænsen, ikke
uden mange Skældsord og F )rbandelser af de hol-

stenske Krigere, der ved saadan Lejlighed ikke kunde
lilbageholde Udbrudet af del gamle, indgroede Na-
lionalhad. Ditmarskerne lod, som om de intet hørte,

og smaasnakkede indbyrdes oni Vind og Vejr og an-
dre ligegyldige Ting.
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E b h o G c c (I, sf)ni anførte Eskorten, bestnaende
af tre Hundrede jydske Ryttere, havde Nod med at

hol(te de forbitrede of^ til Dels beskænkede Holstenere
til Side. Nople forsoi:jte endo^, væbnede med korte
Sværd, at trænge s\^ ind mellem Geledderne, o^^ da
de med flade Klini:^edask blev tilbai^edrevne, be^yndt^'

en af dem at smaanynne den ijamle Spotvise mod de
Danske: »Griitz imd Griitz« fGrød o^ Grød).

Men Ebbe G e e d hørte det o^ rendte den om
vendte Lanse saaledes mod Sani^erens Brvst, at han
tumlede bacjover og beholdt det ovri£?e af Visen for si^

selv. Var i det samme ikke Rreide Rantzau
og nogle flere holstenske Officerer komne til, skulde
denne ubetydelige Begyndelse have faaet en blodig

Ende. Men saaledes naaede man velbeholden til

Grænsen, hvor Gesandterne modtoges af deres ven-

tende Landsmænd.
Ved Afskeden rakte Wolf I s e b r a n d den

danske Ridder Haanden og sagde:

»Jeg takker eder for godt Selskab og lerligt

Lejde og vil for at vise eder min Erkendtlighed giv<'

eder det oprigtige Raad, at I denne Gang bliver borte

fra Ditmarsken, hvis T kan og maa, og jeg lægger det

oprigtige Ønske til, at vi to ikke mødes saa snart

igen.«

Ebbe Geed rystede hans Haand, smilede og

sagde:

»Mand imod Mand er altid vel mødt.
Derpaa kastede han sin Stridshingst omkring og

travede med sin Skare tilbage til Melbek.

3.

Paa Torvet i Heide, det største maaske i hele

Verden, var mer end det halve Ditmarsken forsamlet.

Hvor forskellig en Scene, denne, fra hin paa Slottet
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Melbek! Hist den i^amlo, mørko. ja skiimlo Ridder

borg med sine høje Taarnspidser, sine Murkranse og

Tinder, tykke Mure, dybt indskaarne Vinduer og

snævre Gaarde, velbefæstet med dobbelte Grave, dob-

belte Volde — hvilke sidste ragede halvt op om de

mørkrøde Huse — stod den der som et truende Sind-

billede paa Adelstolthed og Herrevælde — en Fæst-
ning og et Fængsel — omgiven af skovklædte Bakker
og Dale.

Men i dens Indre hvilket Liv, hvilken Lystigbed,

hvilken Stads og Herlighed! Alle Gaarde vrimlede af

Krigere i blanke Rustninger og af Tjenere i mange-
farvede Dragter, af Kri- svogne og Stridsheste, alt i

Iravl, forvirret, uophørlig Bevægelse. Alle Sale vrim-

lede af prægtigt klædte Herrer; Silketrøjer med
snævre Ærmer og Puf om Skuldrene, lange, snævre
Silkebukser med tykt udstoppede Hofter, af de mest
glimrende Farver, røde, gule, grønne og blaa, dertil

brednæsede Sko med uhyre Sløjfer, udgjorde Da-
tidens Stadsdragter. Ringe, Armbaand, Halskæder —
alt af Guld og kunstigt Arbejde — og fine Kniplings-

kraver fuldendte den kostbare Pragt.

Hvo da var flyttet derfra lige til H e i d e, maatte
tro sig hensat i en anden Verdensdel eller i en anden
og fjern Tidsalder. Deri aabent liggende By med sine

lave Huse, sit vide Torv, sine langt udstrakte, flade

og jævne Omgivelser svntes at vidne om Fred og
Frihed, om Ydmygbed, Tarvelighed og alle andre en

lykkelig Olds Dyder. Kun med Friheden havde del

sin fuldkomne Rigtighed; det øvrige kunde taale

mange Indskrænkninger. Med Naboerne, de Danske,
Nordfriserne, Holstenerne, befandt Ditmarskerne sig

i næsten uafbrudt Krigstilstand, snart med en, snart

med flere. Og var der udvortes Fred, opstod stundom
Sogn mod Sogn for med Spydet at jævne en eller

anden Familietvist.

Med Ydmygheden stod det sig endnu slettere:

Hevidslheden oni egen Krafl og Vælde, Mindet om
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FjrdrfMios Sejre, fjendllii^e TThtc^s NeHorlaLj. frvtjl('lii.'é

Fjonclors Yrlmyf^clse, fylcUo Mnrskbondon med Stolt-

hed, der nit for ofte stei? lil Ovcniiod: men lians

Stolllied sad ikke i KhedcMne. den l:i:i dybere i lians

Bryst, i Folelsen af ef^el Menneske\a'rd oi( Selvsta'n-

diijhed. Kun rini:je var (h^'for hans ensforniii^e sini]>le

Folkedraiijt mod hin de hoj(* Herrers sj)rai,de(h' fdim-
ni(M\ Lutter niorke Skikkelser vrimlede hlandl hver-

andre paa Heides Torv, i de tilstodende Gader o^ nd
ncf ind ad Kirken, lii^'esom Rier i Sværmeliden ved
Kuben. Præsterne san,^ deres Messer ved de forskel-

lii?e Altere, o^ Tusinder af bei(i(e Kon ofx af hver en

Alder strømmede (il oij;" knadede for den hellii^^e Jom-
frus Rillede, udbedende sii,^ af hende Sejren oi^^ Be-

skyttelse for det truede Fa'dreland. Alle Klokker
ringede fjernt of^ mvv over hele Marsken oi( sammen-
kaldte Folket til Bod o;;^ B(m.

»Paa Torvet i Heide holdt de olteoi^'fyrretyve

Forstandere Raad, omgivne af MaMids og Ynglingers
Skarer. Aldrig tilforn havde Friheden befundel sig i

lignende Fare: aldrig havde saa mange og mægtige
Fjender forenet sig til Landets Belvingelse (dier Un-
dergang.

Derfor var ogsaa Meningerne delle: mange, især

af de yngre, skyndede til Forsvar og Kamp paa Liv
og Død: men næsten lige saa mange, fornemmelig de

ældre, raadede til Eftergivenhed og Fred paa taalelige

Vilkaar, og disse havde, ogsaa trængt igennem med
det forhen ommeldte Gesandtskab, skønt hine havde
maget det saa, at den modige og stive Wolf T s e-

b r a n d var stillet den snilde og bøjelige G a r s t e n

H o 1 m ved Siden.

Deres Fuldmagt lød paa, at de vel i yderste Nøds-
fald maatte love Kongen og Hertugen en Pengesum,
dog ikke under Navn af Skal eller Tribut, men ingen-

lunde indrømme de to paastaaede Skansers Anlæg ved

Meldorp og Brunsbiiltel: kun den tredje ved Ejderen
kunde undei" visse Betingelser lillades. Som vi har
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Iiør(, liindredo Fyrstornos nhøjelic^c Sfrriii^diod, I s e-

brands li;:?c saa nbøjeliire Stolthed o^ manske den
Ivetydige Holms ei,'ne hemmelige Planer enhver
Underhandlini?.

Be,%'e kom nn filha.cfe, oi? omringede af en nys-

gerrig og frittende Hob, som stedse formerede sig,

men fik bestandig kort og ntydelig Besked, gjorde

de sig Plads gennem den tæt shittede Kreds og traadte

frem for Landets Bestyrere.

»Krig!« raabte I s e b r a n d, endnu inden han
blev adspnrgt.

»Krig!« gentog den kamplystne Ungdom.
»Krig!« lod det nn fra Torvet og ned gennem

alle Gader: Kvinderne og Børnene udtalte dette frvg-

telige Ord i Førstniniren med Smerte og Skræk: men
snart maatte disse Sindsbeva^gelser vige for Harme,
Forbitrelse og blodtorstende Had, og Konerne var

dem, som først opæggede deres Mænd til Strid for

Arne og Frihed, lovende dem Hjælp og Bistand til

sidste Blodsdraabe, saaledes som deres Mødre før

dem i Fortiden liavde kæmpet ved Fa^drenes Side.

De afsendte aflai^de nu nøjagtig Beretning omde-
les Sendelse, om Audiensen hos de forsamlede Herrer
paa Melbek Slot. Da H o 1 m kom til sin hemmeliije
Samtale med Hertugen, saa mange af Forstanderne
paa ham med mistroiske Blikke: selv T s e b r a n d,

som dog skulde være indviet i hans Plan, skottede
slundom til ham med tvetvdige Smil.

»Hvad var din Hensigt, spurgte straks en af de
ældste, »med denne lønlige Sammenkomst, hvorlil du
ikke var bemyndiget?«

>Dels at udforske noget om Fjendernes Krigs-

nlan,« svarede H o 1 m, »dels om mulig! at lokke dem
i en dobbelt Fælde. Jeg lod, som om jeg ganske mis-
Ivivlede om et heldigt Udfald af Krigen paa vor Side,

og som om jeg var lilbøjelig til at forraade vore An-
slag og Forsvarsmidler. For al gøre ?Terlugen Iroskvl-

(lig bad jeg ham om Sikkerhed for mig selv og mine
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Ejrndonimo. ?innr dr Hk Lrin<U»| i deres Mn:?f. .Tr^

mærkodr rot vel, at han ikke fæstede stor Lid til mine
Reretninirer: derfor sai?de ]c^ ham Sandherien i flen

Fonidsa'lnin^'. al han ikke skulde tro den. .Te^' sagd<'

ham, af vor storste Styrke vilde samles ved Nord-
hamme, otr at ^fe1dorp derimod vilde saa i^odt som
overlades til s\^ selv oi^ de faa leiede Haueskviter.

Jeg m(*ner, at de just nu antager det modsatte: Mel-
dorp for stærkt hesat og Nordhamme for svai?ere be-

fæstet, otr desaarsaa gor Anfald paa det sidste Sted.

Det er altsaa mit Raad. at vi her forener vore fleste

Fænniker, men derfor ikke taber ^^eldor^ af Sigte.

>;Du er en snild Mand. Carsten Hol ml
*^agde en af de otteogfyrretyve. men b'dt for kunstiif

i dine Beregninger. Du har med dine fine og kloi^'tige

Anslag ikke gjort andet end forvilde os i vore, og vi

er lige saa kloge som før paa Fjendens Hensigter.

Hvad har du vel udforsket? og kan du nu bedre end
en af os andre sige os, hvor han vil komme?-

>)Ikke for vist,<' svarede Gesandten, ^maaske
hverken Hertugen eller Kongen i dette Øjeblik ved

det selv: men rimeligt bliver det. at vi kan vent(* dem
ved Hamme. ^^

. »Carsten Holm har Retl raabte en anden,
»ved Hamme maa vi samle vor Magt.-

O^ hvad gor vi saa ved Meldorp*^ spurgte i'u

af de ældste Forstandere.

»Som Holm har sagtl svarede den forrige,

^vor Magt er ikke saa stor, at vi skulde dele den paa
forskellige Steder, hvor den ene Del kunde afskæres

fra den anden.«
Efter mange Raadslagninger, Indvendinger og

Gendrivelser blev omsider den snedige ^^ollers For-

slag antaget, hvorvel Sydmarskerne stod stærkt paa

den modsatte Mening.
Da disse omsider saa, at de ikke vilde trænge

igennem, raabte en Meldorper:

Siden I Nnr(hnaiskei- ikke hrvder jei* om. hNor
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ledes del gaar os lier i Sønden, og vi for al forsvare

jer andre skal torlade Hus og Hjem, Kvinder og
Børn —

«

»Tag dem med jer! « afbrød ham Carsten
Holm. »Der er ingen herinde, som jo med Glæde
sætter et Par Smaalandsmænd til sit Bord.«

»Tage dem med?« brummede hin, »det er let

sagt; men nu under Vinters Hjerte, og saa give alt

vor Pik og Pak op for en Boldkæp? Det var smuk-
kere, 1 kom og hjalp os at forsvare vor Smule Ejen-
dom. En Fænnike eller to kan I dog i det mindste
have tilovers for os — og kom du selv med, Car-
sten Holm! mens du tror, der er saa sikkert i

Meldorp.«
»Hvor jeg mest kan tjene mit Fødeland,« svarede

denne, »der vil jeg helst være; men bliver det For-
standernes Mening, at jeg skal drage til Meldorp med
min Fænnike, vil jeg ingenlunde vægre mig; vorder
Æren der mindst, vorder Faren det ogsaa.«

Og blev dette da omsider saaledes besluttet.

Krigsraadet holdtes et Stykke uden for Kirken,
som laa ved den ene Side af Torvet. Af samme ud-

gik nu den ældste af Præsterne, bærende et stort

Guldkors foran sig.

Ærbødig gjorde Mængden Plads og aabnede ham
Indgang til Forstandernes Kreds; alle hilsede med
dyb Alvor og stille Andagt.

»Den hellige Jomfru benedide (velsigne) eder, I

Folkets Dommere!« sagde Præsten og gjorde Velsig-

nelsens Tegn til alle Sider, »hvilket Raad haver Her-
ren indgivet eder?«

»At værge vort Land og kæmpe for Friheden med
Liv og Blod!« lød det enstemmige Svar.

»Dette Raad kommer fra Gud!<. raabte han;
»men glem nu ej heller at give Gud, hvad Guds
er! gør Hærenes Herre et Løfte for Sejren, ham, der
frelste Israel gennem Havet og bød det at opsluge
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i'^arao o;^ hans 1 1 iiiidrcdcliisiiKicr; hvad \il 1 Ionc

ham, om lian giver fjenden i eders liaand?'
Paa detle Sporgsmaal iulgle en øjeblikkelig

Tavshed, til en ai dv addsh' Iremslod og svarede:
»Sig selv til, ærværdige! laderl hvad echM' l)edsl

lykkes, og saaledes skal del va*re.

»Vort Land,« sagde Pra'sten, »er del eneste i

Kristenheden, som endnu intet .lomrniklosler ejer.

lov at bygge og indvie et saadant til den hellige

Gudsmoder!«
»Det lover vi, og det sværger vi!« raabte hele

Forsamlingen med oprakte Hænder.
»Vor velsignede Fruel« sagde Præ^sten, hævende

Korset i sine foldede Hænder, »høre og fuldkomme
eders Løfte! Amen!«

»Og nu,« talte han efter et højtidsfuldt Ophold
og med forstærket Slemme, »her, o Ditmarsken! her
er dit Banner! I dette Tegn skal du sejre! Detti'

Forløserens Billede skal slaa Fjenderne med Forfær-
delse, med Senacheribs Forlærdelsel med Faraos
Ødelæggelse! Deres Buestrenge skal briste, deres

Sværde skal døves og synke af Mathed med Hæn-
derne, der barrer dem! deres egen Ma^igde skal være
deres Fordærvelse! de skal nedtrædes og knuses un-
der Hestefødderne, under deres egne Stridsvognes

Hjul! Dybets Magter skal røre sig, Havets Bølger
opsluge dem! Der skal være Graad og Hylen og
Hændevrid af de ihjelslagnes Hustruer og Børn!
Rygtet om deres Forsmædelse skal udgaa som et Lyn
til alle Verdens Ender, og enhver, som det hører,

ham skal begge hans Ører klinge!«

El stormende Bifaldsraab fulgte denne profetiske

Tale, og Korset modtoges med jublende Glæde af

Landets Styrere.

Saa snart Larmen noget sagtnedes, slog en af

disse til Lyd med Haanden og spurgte:

»Hvo skal føre dette hellige Banner i Striden?«

) Efter gammel Sa*d og l'orfædres Maade,« sva-
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rede Carsten H o 1 in, »bør del være en liæderlig

Jomfru.«
»Vel talt, min Søn!« sagde Præsten, »en ren og

ul)esmittet Jomfru skal frembære den velsignede

Jomfrusøn og indvie sit hele Liv til Kyskhed og Her-
rens Tjeneste. Hvo af eder, unge Kvinder!« lagde

han lil og saa sig omkring ud over Torvet, »vil først

tilbyde sig? Skønt vi siden kan udvælge blandt de
mange, skal dog den første under lige Omstændig-
heder have Fortrinsret.«

Ingen svarede; derimod drog de unge Piger sig

dels tilbage, dels saa de hist og her og hviskede med
Naboer og Naboersker, som om de intet havde hørt.

Kække og højhjertede var de vel i Almindelighed, og
flere af dem skulde gerne have ofret Livet for den
elskede; men at ofre Kærligheden og dens Glæ-
der — det er mere, end man skal forlange af nogen
Pige. Hver havde jo sin Elsker eller ventede ham, og
al frasige sig Livets sødeste Haab, er langt tungere
end at bortgive Livet selv.

»Det vil være vanskeligt,« tog C a r s t e n H o 1 m
Ordet, »at vælge blandt saa mange og vil vække Util-

fredshed og Misundelse at foretrække en for de andre
blandt dem, der melder sig. Bedre enten at en Fader
selv tilbyder sin Datter, eller at Forstanderne og Fol-

ket her enes om, hvem de vil hædre med saadan Ud-
mærkelse.«

»Det sidste er det bedste!« raabte flere paa een
Gang, »hvem tilkommer fornemmelig denne Ære?«

»Hans W ol ler s i en i Wohrden,« hviskede
Holm til sine Sidemænd, »er en af Landets ældste

og mest agtede Mænd — hans Datter skulde I vælge.«

»Hans W o 1 1 e r s i e n!« raabte begge højt,

»hvad mener I om eders Datter T e 1 s e? Vil I unde
hende den Ære?«

»T e 1 s e H a n s d a 1 1 e r!« raabte flere, »det er

sandt — lad det blive hende.«
»Jeg har kun den ene, sagde 11 a n s W olie r-
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s i r 11, ()^' hun ci lorlovfl imd H c i m c r ii 1 W i

m e r s t e d 1 — <^

>/Lad hende trolove sig med den liininielske

Brudgom!« udbrød Præsten, »det er bedre for hendes
Saliglied og en større Hæder lor dem begge og eders

hele Slægt.«

»Ske Guds og Folkets Vilje!« sagde Faderen,
»men lad os dog adspørge hende selv, om hun vil,

og — om hun kan!« lagde han betænkelig til. »Jeg
vil ingenlunde tvinge hende, al den Stund der findes

mange lige saa værdige som hun.«
»Der er kun eet tænkeligt Tilfælde,« sagde

Holm med et ondskabsfuldt Smil, »som vi for det

første ikke tør antage; men herom kan ingen give

bedre Besked end Pigen selv.«

»Jephta,« sagde Præsten, »var ogsaa en Dommer
over Folket, og han skænkede Herren sin eneste Dat-
ter, dog vistnok mod sin Agt; eders Offer skal være
saa meget kærere, som det er frivilligt.«

»I Herrens Navn da!« sagde den gamle W o b
ler s len, »lad os gaa og adspørge Pigen!«

Fire andre Øverster blev tillige med tvende Præ-
ster udnævnte til at følge med ham til Wohrden og

at overgive Korset, saafremt T e 1 s e vilde modtage
samme.

Carsten Holm blev tilbage for at deltage i

de videre Raadslagninger til Landets Bedste og For-

svar. Disse bestod særdeles deri at udnævne Høveds-
mænd for de forskellige Fænniker, i at fordele Kano-
nerne og forsyne med Krudt og Kugler, og i at be-

ordre Folk til Sluserne for i Nødsfald at kunne aabne
disse og sætte Lavlandet under Vand.

Hans W o 1 1 e r s i e n og hans seks Ledsagere
fandt den unge Pige ved hendes Væv. Da hun hørte

Hensigten af deres Komme, blegnede hun, og Væver-
skytten faldl hende ud af Haanden.

»Med min Faders Minde,« svarede hun sai(te og
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langsomt, »er jeg trolovet til R e i m e r a f W i m e r-

s t c cl t.«

»En langt højere Lykke og Ære venter dig, nngr
I^'ge!« sagde en af Præsterne, »Landets Banner, det

liollige Kors, skal betros i dine Hænder. Din Fader
har allerede lovet paa dine Vegne og i hele Folkets

hojtideliije Forsamling, at du vil modtage den dig til-

taMikte Hæderspost.«
»Vis nu,« sagde den anden, »at du elsker dii

Fødeland højere end egen usikker Lykke og sanseHg
Lyst!«

Tel se rødmede; stridige Tilbøjeligheder kæm-
pede i hendes Bryst: lieftigt bevæget steg og sank del

som Havets Bølger, Kærligheden drog hende til Rei-
mer — Æren til det flammende Kors. Endnu sej-

rede den første.

»Er det ogsaa oders Vilje, Fader?« spurgte hun
l)anende.

»Tkke min Befaling,« svarede han, »men mil

Ønske; jeg tænkte, du vi^de vise os, at du er en
W o 1 1 e r s i e n, at du hører til en Stamme, som
hidtil har elsket Fædreland og Ære over alt andet
paa Jorden.«

Tel se sænkede de taarefyldte Øjne som til el

Afslag; dog Kærligheden viste hende endnu en Ud-
flugt.

»Reimer Vaget,^ sa^de hun, »har jo vori

Ord, uden hans Minde tor vi ikke bryde det. Jei:

tror, han or indo i Kirken for at hente sin Fane: mij^

tykkos, vi først burde lade ham hente for at høre, om
han vil løse m'm fra min Forpligtelse.«

Faderen bifaldi dette Forslag, og R o i m o r blev

hidkaldt.

Saa snarl han havde horl, hvorom Talon var, oq
al Afgørelsen slod til ham alene, nægtede han forsi

Iiostoml al give sit Samlykke og gav til Gengæld An
visning paa flere unge, hæderlige Piger, som ingen
endnu vidste al vaM'o borlloN de. Man IrjongU^ lu^i"

Sl. St. Blicher: Samlede Noveller VI
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Waen ind pnn hnm iikmI cl AiilmcI) efter del nndrt fra

.lirens Side, iorcdioldt hnm, hvor selvisk linn elskede

sin Kæreste, hvor lidet han (ænkte pnn hendes, paa
sin egen Ære og paa Fædrelandels Bedste.

»Mit Fædreland,' sa^de han, skylder jeg mit

Hlod og skal betale min Gæld —om behov gores —
til sidste Draabe: men hvorfor skal ieg fremfor alle*

andre opofre det kæreste, jeg ejer i Verden?
»Fordi,« svarede den ene Præst, »at Folkets

Øverster viser den hædrende Tillid til dig, fordi dn
ikke bør sknfTe dem i den Mening, at ingen Voigde-

mann vilde agte sin egen Lykke hojere end Landets. <^

» Fordi, ^^ sagde en af Øversterne, »fordi den, vi

i saa nng en Aldei^ har betroet en Fane, som aldrir

endnn har været i fjendtlii? eller fei^r Haand — fordi

Reimer Våget af Voicfdemannernes ældgamle oir

uplettede Stamme bør vise, at han er en Mand og

ingen ej?ensindii?, forkælet Dreni? -.-

Reimer kastede et vredt Blik til Taleren: men
han tav, ai^tende hans Alder og Værdighed.

»Fordi,« sagde den anden Præst, »fordi det er
Himmelens Vilje, den dn ikke nden Formastelse tør

modsætte dig.«

Den fra alle Kanter hefti£?t bestormede saa sig

omkring med mørke, nsikre Blikke. Da han hen-

vendte dem til den elskede for at læse i hendes Øine.

skinlte hnn dem for ham og forandrede ikke en Mine
i det blege Ansigt.

»Dn betænker d\a. min Søn? sacrde den cramle

W ol ler s i en, »om endogsaa en anden efter dit

Forslag antager det Tilbnd, vi staar i Begreb med af

forkaste — og derpaa er ikke at tvivle — da vid, at

dn sætter en naftvættelig Plet paa begge vore Slægters

nedarvede Ære!«
»Den Plet,« svarede Yncrliniren stolt, »om det er

nogen — den vil I og jeg igen aftvætte i Fiendeblod.«

»Dine Indvendinger,« sagde nn en af Landssty-

rerne, C a r s t e n TT o 1 m s a^ldre TTalvbroder, fort^-
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Lomnirr niitr san lose net svairo, i\\ ]CLf næsIcMj KiinHc

fristes lil 'dl anlii^e en lonli^, men o^saa tilstri« kkcli^,

ririmd til T e 1 s e W o 11 e r s i e n s Væ|?rinL'. iiiii/e

Tonifni!- — henvencHi^ han si^ til benrle — >ie^ kal-

der (li^r saa, fordi je?? ikke vil vmte det modsjitte. Dn
ved. at kun en ren ocj nbesmittet Mø tør berøre cb'l

belbVe Korses Banner. Modstaar dn lænder et helt

Folks Ønske o^ Beijærin^:. da iriver dn dermed til

Kende, at dn ikke er det, hvorfor vi anser dii?.'^

En blnssende Rødme farvede Jomfrnens skønne^

AnsiiTt — Æren sejrede. Dvbt fornærmet, med stoH

o£? aabent Blik. rejste hnn sii? fra Væven o^ tren hen
for de ndsendte.

»Nn er ie£? eders!« sai^de hnn. den himmelske
Jomfrn, som kender min Uskyld — hende vil jc^ir fra

nn af tilhøre! Farvel, Reimer Vårret!« — her

rakfe hnn ham Haanden — »dette er sidste Gan^, T

berører denne Haand: sis? frit nd, om vi har (»Isket

hverandre i Tn^t osr Ærbarhed?
Yniflin^en snkkede et stille Ja.

)>Tak da for eders Kærli^rhed o^ Troskab! ved-

^d(»v liim, )Oir foresitr mii^' nn, ærværdit^e Fader! den
Ed, ie£? har at aflæir^e!«

R e i m e r knvttede Haanden for sit Brvst oir i?ik

hastii^t nd: tvende Taarer h'æmrte sig frem nnder den
iramle W o 1 1 e r s i e n s liVide Brvn.

Den dvre, den frv£?telifre Ed blev fremsa«^t: T.oftet

om stedsevarende Kvskhed. oni Afstaaelse fra Tvivets

sødeste Fryd, blev irivet o£j besei^let ved PræstfM'nes

hø]tideli£!e Ceremonier oa Former. T e 1 s e W o 1 1 e r-

s i en var Himmelens indviede Brnd.
Da hnn om Aften^^n lairde siir paa det ensomme

T^eie, forhen bestemt til Brndesencf, men som nn al-

dvia, mere sknlde deles med den elskede Brndc(Mn -

Mk! af hvilke !7anske andre Følelser bankede da det

nskyldi^e Hjerfe, end da hnn faa Nætter i Forveien
havde løsrevet sig fra Elskerens Favntag o!:r var ind-

shnnrel under IVse Drømme nni Fremtidens Glæder!
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Oii Yn^hn'^vu. han som hin N.il innntor of? mo-
(\\^, flojlonflo oi^ syn^'cndo clansech' Iijoni fra Kære-
stens s()(h* Kys - livor stille oi,' lavs vandrende han nu
over de sneda'kkede Marker. IJvels skønneste Haab
var forsvundet som en flyi^Mi^ Uni^domsdriun — kun
eet havd(» han lilbai^'e, delle, al drukne sin Snu^rtc i

Fjendernes Blod. Ve dem, naar de moder ham, den
unge, blodtorstende Løve!

Enten nu Hertuij Frederik ansaa C a r s t e n

H o 1 m for Landsforræder eller for Soion oi,' i sidste

Fald hans Udsaijn følirelii? for en Dobbeltfmte, nok er

det. Fyrsterne ful!:^te virkelii? den af Ditmarskeren —
uvist om for Alvor eller paa Skromt - foresla^ne Vr]
over Alvenstoro o£r Windberi?'en liije til Meldorp.

Det srik irladelii?, som til Dans. o£:f med Dans.
med Snil oi? Sani:j be2:^vndte Krii^en. T Windber^en
kom nemlii? Fortropoen ul)uden til Gilde. T de svd-

lii?ere Bvim* var flyijtet, hvad fly.i?te kunde, oq alle

Huse fandtes øde oi:^ tomme: men i denne holdt en

Del af de sorcjlose Tndvaanere sii^ lystige ved et

Bryllup.

Der fortælles, at Brudeparrets Forældre havde la-

del haant om for Kriirens Skvid at opsætte den be-

rammede Fest (hvorvel de med de fleste andre i Bven
havde bortskikkel en Del af deres rorlige Fiendomme
tilliije med de uvoksne Born), en ulvkkeli?^' Trods, der

kom dem selv og de faa Gæster, der var forvovne nok
til al folge Tndbvdelsen. dvrt at staa.

Som Fortravet i den slille Nat n.ærmede sig Bven,

borte de allerede lanul borte Musikken. Man stand-

sede, lyttede, gik videre frem, udsendte Speidere, der

omgik Byen. og da disse havde overbevist sig om. at

alle Huse paa eet nær \ar forladte, vendte de tilbage
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(j^ nCgav deres Beretnini*, hvorpna GildeganrchMi snml
blev omringet.

De (liimdrislige og ligegyldige Bryllupsfolk vidste

lU* iiilel, før Døren sprang op og Landsknægtene styr-

tede ind. Her var hverken at tænke paa Modværge
eller Flugl. Værgeløse myrdedes alle Mænd og Karle,

kun Spillema'udene skaanedes for det første tillige

med de unge Kvinder. Disse, som i faa Øjeblikke saa

Ægtefæller, Kærester, Slægtninge, Venner sønderhug-
gede, gennemborede, falde i deres eget Blod, grebes af

forstenende Rædsel, som om Helvede ved et Trold-

domsslag havde aabnet sig og udspyet en Legion af

Djævle.

Lige saa ul)egribeligt som forfærdeligt var, hvad
der foregik, og først kom de til en endnu gyseligere

Bevidsthed, da de gemene Krigere efter fuldendt
Blodbad, og medens de døde af Kammeraterne ud-
slæbtes, greb dem, drog dem ud paa Gulvet til Dans
og befol tillige de skælvende Musikantere at spille op.

Modstræbende, skrigende, bedende, jamrende, svinge-

des de vildt omkring af Morderne. Instrumenternes
bævende, skurrende Toner udgjorde med Soldaternes
Hujen og Kvindernes Skrig en sand Helvedes Musik.
Bordene omringedes af andre, som under brølende
Sang og Latter tømte de levnede Krus og Bægre.

Disse Blodhundes værdige Anfører, paa hvis af

Naluren veldannede Ansigt Lasterne allerede havde
indlrykt deres uudslettelige Mærke, havde tilegnet sig

Bruden og hvirvlede hende omkring i vilde, vellystige

Svingninger. Den ulyksalige, nylig dansende i Kæ*r-

ligheds søde Hus ved den elskedes Haand, nu Enke
og hengiven i et Umenneskes Vold, følte Fortvivlel-

sens Mod og Hævnens bitre Sødhed, hun gav den i

Blodet snublende Skurk et saa vældigt Stød for Bry-
stet, al han tunijede baglæns til Jorden, og som han
faldt, sprang hun hen, greb en af de bortsatte Parti-

saner og jog den dybt ind i hans Side — hans Sjæl
for ud i en Forbandelse.
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S;i:i li;isli;^' mw delle loihi, hI Inm nidnu lik lid

al luldhiiiif^e el andel og tredje Oil'er og at tilraabe

sine Medsoslre, -al de skulde lølge hendes Eksempel,
ha^vne de faldne, sælge Livet dyrt og frelse Æren!<

Kun del sidsle lykkedes; Ihi Krigerne, forbitrede

o\er Anlorerens og de iNende Kammeraters l'ald for

en Kvindes liaand, opofrede nu i en Hast dem, de
ellers skulde have bevaret til Skændsel og maaske
derefter til en smerteligere Død.

Saaledes var Gildets Ende og Krigens Begyn-
delse. Denne oprørende Udaad var øvet af Gardens
Fortrav, som Forspil til den store Dødningedans paa
iiemmingstedts Enge.

Disse Udyr — et Afskum af alle Europas Folke-

slag — i hvis Bryst den sidste Gnist af Menneske-
følelse for hengst var udslukt, tilbragte Resten af Nat-

ten i Drik og Dobbel. Tyske, franske, spanske og
italienske Sange af det liderligste Indhold ledsagedes

af Bægerklang, Eder, Terningers Raslen og de spil-

lendes Trumfen i Bordene. Og langs hen med Hus-
gavlen der udenfor havde de stillet de myrdede Kvin-

ders Lig — i Midlen Bruden med sin blodbesprængte
Krans over den dødblege Pande. Saaledes fandtes de
af den efterrykkende H'ær, med hvis Avantgarde, den
berygtede og frygtelige »store Garde«, de forenede sig

til videre Skænden og Brænden.
Det var en stille Vintermorgen. Himlen bar Glæ-

dens og Kærlighedens - Jorden bar Uskylds Farve.

Paa den lyseblaa li\'ælving glimtede endnu enkelte

Stjerner; Maanen hang bleg i Vesten. Hele den øst-

lige Horisont var j)urpurrødt ombæltet, smykket med
en guldstribel Glorie, der hvor Solen vilde opstaa.

Jorden var tilhyllet med den nysfaldne, rene Sne, alle

i ræer og Buske var hvidt beklædte.

1 indrende, flammende fremsteg Dagens Konge;
rødlglimtende i dens Straaler bevægede sig de staal-

klædli Krigerrækker gennem den ulykkelige By.

Vejen faldt læi forbi Brudehuset, uden lor hvilket de
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myrdede Gæsters Lig laa henslængte i den blodbe-

stænkte Sne, og bag dem siddende op mod Husgavlen
de kvindelige i deres sønderrevne og besudlede Høj
tidssmykker. Spottende drog Garden dem forbi, med
muntre Sange de Danske og Holstenerne bagefter,

næppe værdigende dem et flygtigt Øjekast.

Da de kongelige Brødre, ridende Side om Side,

kom lige ud for Stedet, rejste sig en kun halvdød og
atter opvaagnende Ditmarsker over Ende og støttede

Haanden paa sin Sidemands Bryst. Størknet Blod
havde sammenklistret en Del af hans livide Haar, og
røde Strimer furede hans dødblege Aasyn; han fæ^-

stede sit stive og vanvittige Blik paa de kommende.
Deres Gangere studsede, standsede, snorkede og

rykkede sig, og mod deres Vilje maatle Brødrene
høre den døende Oldings Tiltale:

»Himlen udspy eder, og Jorden opsluge eder, I

kronede Røvere! Hvad vil I her i vort fredelige Land?
Hvad har vore værgeløse Kvinder og umyndige Børn
forbrudt mod eder? Deres Blod klæber ved eders

Hænder; det skal brænde eders Sjæle i Helvede som
uudslukkelige Luer! Fremad! fremad! myrd! ode-

læg! men Hævnens Dag er ikke forbi: Forbandel-
sens Time kommer, paa hvilken I skal hyle af Angst
og skælve af Forfærdelse! I skal se eder omkring ef-

ter Flugt og Redning; men der er ingen, som frelser

eder af Blodhævnerens Haand!«
En Pil afbrød hans Forbandelse, ramt i Brystet

slog han ud med Armene og segnede afsjælet tilbage i

Sneen. Toget gik videre frem.
»Et sørgeligt Syn!« sukkede Kongen.
»Desværre!« svarede Hertugen, »Krigens ufra-

skillelige Ulykker!«
»Den mishandlede Olding,« vedblev Kongen,

disse ynkeligt myrdede Kvinder vil sent gaa mig af

Tankerne — mig tyktes, de sad der som vore Dom-
mere paa hin Dag! Denne Krig begynder sørgeligt,

min Broder!«
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Ingen Krii^ iidcn Blod I sii.i^dc ilcrUi^cn niork.

»Men uskyldigt B1(k1I< ialdl Kongen ind — »del

begynder allerede al lorlryde mig, al vi har lagel

denne Garde i vor Tjeneste - det er ikke NIenn(»sker,

men Djævle.«

» Derfor, ^^ svarede Brcnieren, »er de heller ikke
for gode til Hærens enfans perdus (fortabte Hørnj,
lad dem oplage de første Stod og Ditmarskerbonden
paa dem køle sil rasend«^ M()d!<

»Kun deres Grusomheder ikke skal bringe Straf

over os og vorel den døendes Forbandelser lød mig
som en truende Sj)aadom.«

»Ej! ej! min Hr. Broder!« raable Hertugen, »kan
en afsindig Bondes Be^^pol teiser forstyrre eders Fat-

ning, da havde del været bedre, vi aldrig havde l)e-

gyndl Toget herind i denne Røverhule.«
»Broder Frederik!« sagde Kongen bebrejden-

de, »er vi komne her foi at indlage eller for at øde-

lægge Landet? Til det ftnste behøvede vi ikke disse

fremmede Mor(ll)ræ4idert , maaske vil de endog gøre
os Erobringen vanskeligeve; thi de bringer Beboerne
til Fortvivlelse.«

»Kære Hr. Broderide svarede Hertugen, >saa

yderligt vil det ikke gaa, naar Meldorp er indtaget,

vil hele Landet falde os fil Fode — værre vorder det

i«ed Byttets Deling, disse Rovdyr er umættelige. Dog
i dette Fald har vi Magt til at holde dem i Ave —
femogtyve Tusinde mi «] tem Tusinde, om deres An-
lal ikke formindskes forirden.«

En Kanonsalve afin'ød Samtalen; det var Garden,
som begyndte Angrebet raa Meldorp.

Denne By blev overrumplet, temmelig uforbe-

redt; i det ringeste havd^* man ikke ventet at vorde
anfaldet af saa stor en Magt. Derfor var ogsaa For-

svaret planløst, vildt, tortvivlel. Lejelropperne — et

Hundrede Mand omtrent — da de saa den hele uhyre
Hær komme anrykkend«, raadede Indvaanerne til

øjeblikkelig OvergiveIs<? og da disse, forbitrede og
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udskældende deni lor F(»jghed og r\)rræderi, Ivaug

dem til at blive paa den anbetroede Post, løb de ved

Tørste Kanonskud over til Fjenden.
De indlødte, langl Ira al lølge disse Iremmedes

l^ksempel, blev endnu mere halsstarrige i deres Be-

slutning, at stride lil del yderste og kun over deres

egne Lig at lade liesiormerne indtrænge i liyen. Ej

iieller vaklede de i dette heltemodige Forsæt, sikkert

og hurtigl skød de iørst med Stykkerne, der rev store

Huller i Gardens 1 ront, deretter med Pile og Kaste-

vaaben, og værgede til sidst med deres lange Spyd —
Ditmarskernes Livvaaben — i Porten Mand mod
Mand.

Trang blev Vejen tor Landsknægtene, og dyrt

maatte Indgangen købes. Men saa meget vandtes dog
ved Forsvarernes Selvopolrelse, at Størstedelen af de
værgeløse tik Tid at frelse sig ud af Byens modsatte
Side til Nordmarsken. De tilbageblevne ventede en
frygtelig Skæ^bne.

Carsten Holm var efter den forudtagne
Bestemmelse henlagt i Byen med et Par Hundrede
Mand. Saa snart det første Anskrig hørtes, samlede
han sine Folk og ilede med Borgerne til Sydsiden
af Byen. Da de der var ankomne og saa den lange
Række af Fodfolk og liyttere, som liaaede lige til det

nu antændte og brændende Windbergen, raabte han:
»Fjenden har skullet os, i Stedet for at tage den

gamle Vej over Hamme anfalder han os her med sin

liele Styrke, at holde ham ude af Byen med vor ringe

Magt, er umuligt; det eneste, vi kan udrette, er at

standse ham saa længe, medens de gamle. Kvinderne
og Børnene kan redde sig ved Flugten Nord paa.

For at opnaa dette Øjemed er det overflødigt, at vi

alle opofres; den ene Del af os bør hjælpe de flyg-

tende. \ ælg nu, 1 Meldorper, hvilket 1 selv vill Jeg
med mine er lige villige til at blive og til at gaa.«

»V'i takker eder,<. svarede en Olding, »for eders

broderlige Venskab; men ikke skal del sporges, at vi
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M('l(|()r|)('r ll\\^'lo(l(' Ira not c^'en B\ o^ oMrlod dens
r'orsvar til andre — il og red, hvad I formaar!«

Da for Carsten II o I ni og hans Nordniar-
skere tilhage ind i Byen, jog de nolende u(\ af Husene
og hjalj) til al hære de mindre Born. Nogle kunde
formedelst Alder, andre formedelst Sygdom ikke
komme af Sled. Mange Oldinge og gamle Kvinder
\il(l(^ ikke forlade deres Fødested, og mange Koner
væhnede sig og iledes hen for at hjælpe deres Mænd i

Kampen paa Li\ og Død for at sejre eller falde med
dem.

De flygtende delte sig i tvende Hobe; den ene
drog ad Biisum, den anden ad Hemmingstedt; Be-
dækningen delte sig ligeledes, og H ol m med sin Af-

deling valgte den sidste Vej. De undkom alle paa
ham, Anføreren, nær. Han var rigtignok den sidste

paa Flugten; men ingen vidste dog, hvorledes det gik

til, at han med eet forsvandt, og med endnu større

Forundring erfaredes siden, at han var tagen til

l'ange og indbragt til det erobrede Meldorp.
Byen ble\ tagen med Storm, mer end nok for

Garden til at besmykke sine Grusomheder. Alt, hvad
der havde Liv, maatte dø, og det livløse maatte for-

dærves og ødelægges, kun Husene sparedes for den
strenge Vinters Skyld. Skønt alt dette udrettedes af

Fortogten med en Skyndsomhed, der intet lod tilbage

for Hovedha^ren, maatte dog de tvende højbaarne
Brødre være Vidne til et Krigsoptrin, endnu mere op-

rørende end hint i Windbergen.
Idet de red ind i Byen, saa de gennem de søn-

derslagne Ruder af et Hus en halvvoksen Pige, som
hidtil maa have vidst at skjule sig, komme farende

med et lille Barn paa Armen, og tæt efter hende en

Landsknægt. Da hun ikke længere kunde undløbe,

vendte hun sig og rakte Barnet som et Skjold op mod
Forfølgeren. Glutten udstrakte smilende sine smaa
Hænder efter den blanke Hjelm og den vajende Fje-

derbusk — Barbaren kløvede dels Hoved. Hertugen
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no(l;skø(l Uhyret {>^ reddede derv(»cJ Pigen; men hver

ken han eller Broderen glemte nogen Sinde denne
hjerteskærende Scene.

lavse red de ind ad Franciskanerklosterets

skumle Port. Ogsaa Himmelen var skummel og taa-

gel; den drog el tykt Slør over Jordens Elendighed.

iJet var stille i Luften, og grant hørtes i det fjerne

\ esterhavets hule Drønen — et Forbud paa Foran-
dring af Vind og Vejr.

Under Forberedelserne lil Hærens Indkvartering
og Forplejning i Meldorp og omliggende Landsbyer
spadserede de kongelige Brødre alene med langsom-
me Skridt frem og tillDage i Refektoriets (Klosterets

Spiserum) store Sal. Kongen standsede flere Gange og
lyttede.

»Hvorfra,« sagde han omsider, »kommer det

Bulder, jeg hører langt borte?«

»Vesterhavet!« svarede Hertugen.
»Det lyder mig som Hævnens Torden,« sagde

Kongen, »gid dog denne Krig var snart til Ende!«
»Den er til Ende,« faldt Hertugen ind, »som jeg

haaber, vil Indvaanerne, skrækkede ved denne adva-
rende Begyndelse, ile med at underkaste sig, og der-

for vil vi — om dig saa synes — tøve her nogle Dage.«
Førend herpaa blev svaret, indtraadte de unge

Grever, li ans Ahlefeldt med flere Generaler og
lil sidsl Gardeanføreren Junker Slenitz.

Til denne sagde Kongen koldt: »Eders Folk, Hr.

Junker! er tapre, men grusomme, de skaaner hverken
Kvinder eller umyndige Børn.«

»Eders Majestæt! ^ svarede Slenitz lige saa

koldt, »naar Falken slipper løs efter Raadyrene, gør

den ingen Forskel paa Buk og Lam. Vil vi have den
ene, maa vi lage den anden med. 1 Krig gaar det

ikke anderledes til. Jeg tænkte, eders Majestæt kendte
shgt fra Sverrig af.«

»Krigen kender jeg noget til,« sagde Kong
H ans, .»men ikkun den Krig, der føres mod bevæb-
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JKHle Mænd, j):in NjrT^^'clnsf liar m i n (» Sokialer akiri;^

øvet deres Mod. I.n General maa vide al iiolde

Krigstugt.<^

vJeg har .slaac-l i den Torniening, svarede .hin

keren, ^al den store Garde, som med .Kre liar tjent

saa mange Potentaler, l)JeN tagen i Sold Tor at Tore
Krig og ikke ior al i)egræde Krigens Elendiglieder.

Naar den besejrer (Hiers løjender, burde det vel ikke
lages saa nøje, om et l^ar gamle Kællinger gik med i

Løbet. Sker dette, er det uden min Skyld; jeg kan
ikke væ're alle Vegne.«

Kongen vendte sig fra ham, bed sig i Labberne og
sagde til sin Broder:

»Jægeren er Hge saa god som Hundene — lad os

skynde os med Jagten, at de alle til Hobe kan faa

deres Afsked.«

Atter afbrødes Samtalen, idet H e n r i k Ran t-

z a u traadte ind med den fangne Carsten Hol m.
Hertugen saa og genkendte Fangen, han vinkede ad
ham, de traadte afsides hen i et Hjørne af Salen —
Kongen sluttede sig til dem.

Holm bukkede dybt for begge og sagde: xJeg

lykønsker eders Majestæt og eders Højhed til denne
sejrrige Begyndelse og glænler mig til, at mit ringe

Raad blev naadigen optaget og fulgt. ^^

I skal heller ikke klage over Uskøns(mihed,'
sagde Hertug 1^' r e d e r i k, »naar Landet er indtaget

og bragt tilbage til Orden og Rolighed, skænker
vi eder Tileburg til evig Arv og Eje.;

H o 1 m bukkede sig endnu dybere og vedblev:

»Jeg lod mig uden for Byen frivilligen tage til Lange
for fremdeles at være til Nytte med mine Kundska-
ber (mi Landet og dets Indvaaneres Sindelag. Og der-

som eder saa synes, vil jeg gaa tilbage til mine
Landsmænd enten for at Iremskynde deres Under-
kastelse eller, om de dertil ikke er at formaa, da al

meddele de naadige Herrer deres Anslag. ^^

»Rel \e\U sagde llerlugen, ;>jeg anser eder for
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en klo;;: Mand ot; Iror, at I er os af Tljcrlel hengiven:

irien efter alle do Fredstilbud, vi har icriort oders

stolte Landsmænd, anstaar det os ikke at honskikke
oder som Gesandt eller Mægler —

<

»Det er oi^saa lanijt fra min Menini?.- svarede
Holm, »jos maa komme som Flygtnintr, som den,

der hemmelig er vmdvogen af Fangenskab. Men nu
i det Tilfælde, at den krigerske Stemning faar Over-
haand, at Mistanke mod mig knndo opstaa formedelst

mit fredelige Sindelag, og at det derfor kunde gøres

mig vanskeligt at slippe her tilbage, da vover jeg

foreløbig at tilraade snarest muligt Anfald paa Nord-
marsken, og det nemlig over Sønderhamme og Hem-
mingstedt og lige los paa Heide. Paa denne Vej inde-

staar jeg for, at iniren venter Fjenden, og jeg skal

stræbe at bestvrke denne Formening.-
Her bukkede han atter, sigende: »Jeg udbeder

mig oa haaber den store Naade at maatte herborgore
(lo høie Majestæter i mit Hus i Heide!«

Man tilnikkede ham et venligt Ja, lod ham bort-

fjerne sig og gav den fornødne Befaling til at fremnif
hans Flugt.

Kong H a n s, som ved den nære Udsigt til Ende
paa Krigen var blevon noget muntrere stemt, kaldfo

paa PI e n r i k R a n t z a u og sagde til ham:
»Kære! min Broder og jeg har overlatrt, at vi

vil tøve hor et Par Dage for at afvente, hvad Tndtrvk
disse førsie Bogivonhodor vil gøre paa (^c trodsige

Marskbøndor. Imidlertid vil vi stræbe at r^oro Ophol-
det saa behageligt som mulic'l, og til den Fndo kunde
vi ønske oders holstenske Damers Nærværelse. Det
nødvendige Forraad af Mad og Drikke burde ej hel-

ler savnes.

R a n t z a u smilede, bukkede og gik. Nogle Eska-
droner fik Ordre at vende tilbage og fra Molbek
og omliggende Slotte at hente Damer, Musikanter,
Sangere, Gøglere og Hofnarre, Drikke- og Spisevarer
af alle Slags og i største Overflødighed.
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o.

Det VHP Sondn^. niiilc om Mor^^fiicii. Bcdrkh^U
kcrno uik: Ho klnntr diinip fnn^'sindi^t i don ^r«ia.

diinsffnldo Toliiff: dot 1(k1, som naar (]cr v\n^cs for

JAa — som om dol var Ditmnrskons Frihed, der rin-

l?edos til Gravon.
T trondo Dø!?n ha vdo on stærk To i(ansko foran-

dret I.andots lldsoondo, Snoon var forsvunden fra

Træer oi^ Tacfo, fra Rakkor. Digekamme o^ \^er-
ryj^ge, knn i Ren en o, i Groft orne o^ i Geeslens Dale
laå den endnu: lan£?e. hi^e. hvide o£:j sorte Sirihor be-

teinipcle den flade Marsk.
I Wohrden holdt de otteoijfvrrotvve Raad:

didhen havde oi:i forsamlet 9>\a, en stor Mæni^de saavel

fra hele Landet som især fra de nærmeste Soijno.

Menin£?erne var temmelig delte, manere var for

Fred, doij flere endnu for Kv\^. Rlandt de første talte

Carsten Holm længst o.a ivrigst:

»Jea vilde onske.^^ — endte han — at enhver
krii?slvsten havde været med ved M e 1 d o r o o£i set,

hvorledes Rven paa to smaa Timer havde forandret

sii?! Da jei? som Fani?e førtes tilbacfo, laa de hen-
slængte paa Gaderne, lemlæstede, døde eller døende,

der kort tilforn havde været friske oi? sunde, glade og
sorgløse — hvem mener T? Revæhnede Mænd? De
laa alle ved Bvens Porte — nei. Kvinder og Rørn oa
graahærdede Oldinire. De blodige Landsknægte løb

hid og did med Spvdet i den ene Haand o^ Rvtte i

den anden eller sam? og drak ou rumsterede inden for

de søndorslacrne Ruder. Hist o<:r her derinde borte lo«^

Hvlen og Hvinen af de ulvksalige. som fremslæbtes af

deres Smuthuller, krænkedes, mishandledes, mvrde-
des. og i deres hendøende Skri? Rødlernes Skoøren
Hist slængtes et nøgent, søndorflæniret Kvindeliv? ud
af Døren, her et Rarn gennem Vinduet — det kan
ikke have gaaet græsseligere til i Jerusalems Forstvr-

relse. Retænk det vel, T. Landets vise Fædre! sam-
me Skæbne liar vi lier og overalt i Vente. <
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Alle Tilhørerne hle^ecle af Skræk o^' Harme,
fnøs af Forbitrelse; men Landsstyreren Johan
Arens tog Ordet og sagde

:

»Alt, hvad I her fortæller os, maa snarere op-

flamme til retfærdig Hævn end overtale til skændig
Overgivelse — de myrdedes Blod raaber til Himme-
len. Hvad sknlde vi vinde ved denne fejge Under-
kastelse? Kun en langsommere Død eller en endnn
værre Trældom. Hvad er det dog, som nu skal kuld-

kaste den een Gang med velberaad Hii tagne Beslut-

ning? Hvad har vi tabt? Et Par Byer, som ikke kun-
de forsvares — har vi ikke hele den Del af Landet
i vor Magt, fra hvilken Fjenderne i alle forrige Krige

med blodige Pander er tilbageviste? Hvad har vi

tabt? Et Par Hundrede af vore medstridende — men
vi andre Tusinder har vundet tidobbelt Had til de
umenneskelige Voldsmænd, der kommer til os med
Sværdet i den ene Haand og Lænken i den anden.
Hvad har vi tabt? Et Par Hundrede Kvinder og Børn
— men vi har vundet tidobbelt Mod til at hævne de-

res uskyldige Blod. *Vi har intet tabt uden maaske
Modet hos nogle faa, som lidet eller intet har ejet.<

Carsten Holm afbrød ham o^r sagde: »Ikke
altid er den fejg, som raader til Fred: Forsigtighed er

ikke Frygt.«

»Ikke altid! svarede Arens, »jeg beskylder
ingen — heller ikke eder: I maa selv bedst vide, om
det var blot Forsier lighed, der bragte eder til at følge

med Kvinderne i Stedet for at tage Del i Byens For-
svar. «

»Her er nok til Stede af dem, der var med mig,'<

sagde Holm stolt og saa sig omkring i Forsamlin-
gen, »lad dem sige, om jeg ikke tilbød Bymændene
at gaa i deres Sted, skøni jeg saa den visse, den unyt-
tige Død for Øjne!«

Dette bejaedes fra flere Sider.

»Jeg skylder Fædrelandet mit Liv,« vedblev han
triumferende, og skal irrligt betale min Gæld: men
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(lerfor liensheii^UT ji'^' del ikke i Iilijidc \'il alle I

nndro stride, saa er jef? mtd: men overlæi? i For-
vej(Mi, Ino der skal snri*e for de Mer^elose. naar vi (»r

faldne!

C a r s I e n IT o 1 m er en i,'æv Mand ()i( laler ef-

ler forslandii^l Overlæ^'! - sa^de TI ans P (M e r s, en
af (]c otleoLrfvrretyve, »var del ikke bedre i Tide al

i:jive efter for Stormen? Den forlanj:,'te Penijesnm kan
vi let ndrede. oi^ de tre Skanser - naar Fjenden forsi

er borle oi^ lians Hær opløst, kan vi vel raade med
dem efter vort Tykke. ^^

»Der er Menin£:j i! raabte manifc^ Stemmer,
»Hans Peters snakker ikke ben i Taa^et."

Job an Arens traadte frem to raske Trin.

udstrakte sin Arm ou, sa.^de med bævet Rost:

»Kender I Hen By, dér lii^ijer? Fr det ikke M el-

d orp ? Fr det ikke der, bvor de for tre Da;?e siden

slacftede vore Brødre o^ Søstre nden Skaansel, nnu
ofl i^'ammel iblandt bverandre? Var det ikke der,

hvor Menneskeblod, Ditmarskerblod, løb som Vand
paa Gaderne? off endda taler I om Fred? Fred, ia,

en Fred som den, Fammet bar. naar det taalmodi^t
ser paa, bvorledes Moderen slai^les oii selv drøvtvj?-

i^ende læj^irer sii:^ ned ocs; rækker Hals for Kniven!
— ved Glid oc^ den bellii:je Jonifrn! bvo der bavde set

det. Holm saa, ban maatte blive til en ijbibende

Løve, om end Naturen bavde iLjivet bam et Hare-
bjerte. Ser T bin mørke Plet over Meldorps Kirke-

laarn"^ Verl T, bvad den l)etyder? — Det er Koni^e-

banneret. Blodbaiineret, der vaier som et Sejrsleirn

over det frie Ditmarsken, os til en Trnsel — nn.

saa lob da alle T, som er kede af Fribeden n^ af

Fivet. løb bist over o;:^ knæl for dette Danebroge,
som ini^fen Ditmarsker saa siden Seiren v(»d Bornbø-
ved! knæl! ræk Hals for Øksen! o.nj trøst eder

saa i Døden med den Tanke, at T doi? nn ikke

ser, bvorledes Landsknæcftene skænder eders Hustruer
og Døtre, myrder eders smaa Børn bør! liør! bvor
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(let dundrer derovre! Nu drikker de hverandre Dit-

marsken til, de drikker paa eders Undergang og For-
(la^rvelse — vil I ikke af Sted og takke for Skaalen? ^

Her holdt Taleren inde nogle Øjeblikke, medens
alles Blik var henvendte til Meldorp, hvor det

dundrede Skud paa Skud, og Røghvirvel fulgte paa
Røghvirvel, indtil hele Ryen var indhyllet i Krudt-
damp.

Endnu havde ingen svaret paa A r e n s's æg-
gende Tilraab, nogle tav af Undseelse, andre kunde
for Harme ikkun fremføre uartikulerede Toner, og
Resten glædede sig i Stilhed over en Tale, der fuld-

komment udtrykte deres egne Følelser.

Endelig optog Wolf Isebrand den angivne
rone og sagde med et spottende Smil:

»Skal vi da af Sted til vore naadige Herrer, saa

lad os ikke glemme at medtage til Tegn paa vor
dybe Underdanighed disse Faner, vore forfængelige

Forfædre har ophængt herinde i Kirken! Lad os ned-
lægge for Fjendernes Fødder dem, de saa frækt og
formasteligt fratog de højbaarne Hertuger og Grever
ved Nordhamme og ved Anbroen og her — her i

dette samme Wohrden, hvor man betalte smeltet Bly
med koldt Staal og saa uhøfligt behandlede de for-

nemme Gæster*). Dermi^d kunde vi tydeligst vise vor

oprigtige Anger og Fortrydelse over Fædrenes him-
melraabende Synd at ville værge for Liv og Gods, for

Frihed og Fødeland.«
Som en højt opdæmmet Strøm bryder med for-

*) Grev Geert (den kullede Greve) vilde undertvinge Ditmar-
sken. Han trængte ind til Wohrden og adsplittede Fjen-

dernes liden Hær: en Del af denne søgte ind i Kirken, og
da de ikke vilde overgive sig, lod Greven sætte Ild paa
Taget. Da det smeltede Bly dryppede ned paa Ditmarskerne,
gjorde de i Pine og Fortvivlelse et Udfald. Flere strøm-
mede fra alle Kanter disse til Hjælp :^ Holstenerne blev

slagne — to Tusinde faldt — JGreven"' maatte søge sin

Frelse i Flugten. Han saa aldrig Ditmarsken mere. men
vendte sine Vaaben mod Norden

St. St. Blicher: Samlede Noveller VI. 9
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øget Vælde ud at sit Fængsel, oversvømmer — bort-

river alt med sig, saaledes frembrod nu de læ^nge

dæmpede Følelser af tusinde modige, kamplystne Hjer-
ter. Hartad enstemmig besluttedes, forkyndtes nu den
anlle Strid for Frihed eller Død, og det næsten ene
ved vilde Raab og grusomme Forbandelser.

Nær var Holm og de øvrige Fredsvenner
blevne Ofre for det første Udbrud af den rasende
Krigslyst; men Arens og flere ansete Ordførere tog

dem i Beskyttelse, idet de viste, hvor nødvendig Enig-
heden nu var, at enhver Arm var kostbar, og at

Blodsudgydelsen ikke burde begynde med Lands-
mænd.

Isebrand tav; han syntes ligegyldig ved, en-

ten H o 1 m og hans Parti var med eller ikke. Kun da
Forhandlingerne om Forsvarsværket begyndte, sagde
han stiklende:

»Lad os høre Carstens Mening, om han ikke

denne Gang kan sige os. hvor vi skal vente Fjen-

derne.«

Med Fatning og uden at lade sig mærke med, at

han følte noget til Snærten, svarede denne:

»Første Gang har Fjenden narret os; men nu
tror jeg at have opsnappet saa meget, at jeg sikker!

venter ham paa den nærmeste Vej fra Meldorp til

Hemmingstedt.«
Johan Arens smilede og sagde: »Jeg tror

ikke, CarstenHolmer heldig i at gætte; der ind-

træffer gerne det modsatte af, hvad han formoder, og

altsaa gæster jeg paa, at vi skal have de fremmede
Gæster enten fra Nordhamme eller Busumsiden.<

»Men jeg,« sagde Isebrand tort. »er nu af

Holms Mening; det er ikke rimeligt, at han hver

Gang skal gætte urigtigt. Forrige Gang troede vi ham
og tog fejl, tror vi ham ikke denne Gang. kunde det

hænde, at vi ogsaa tog fejl.«

^For ikke at tage rent fejl, raabte en af For-

standerne, >kunde vi jo befæste os paa alle tre Ste-
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(ler. Der er ikke saa langt imellem, at jo de andre
snart kan komme de haardest angrebne til Hjælp.
Og deler Fjenden sin Styrke, er det jo nødvendigt, al

vi ogsaa deler vores.«

Herimod indvendte nogle, al Undsætning — i

Tilfælde af samlet Anfald paa eet Sted — kunde kom-
me for silde og for dem ved Biisum gøres umulig,

naar Sluserne aabnedes og Marsken sattes under Vand.
Endelig, efter lang Raadslagning, fik den MeningOver-

haand, at alle Adgange til Nordmarsken burde for-

svares, men den til Hemmingstedt svagest besættes,

saasom den af Naturen var stærkest. De allerfleste

af Raadet ansaa det for nok, at her blev stillet en

Fænnike og et Par Kanoner.
Som denne Beslutning var tagen, indbragte et

Strejfparti tre fjendtlige Spejdere. De to blev af den
forbitrede Mængde i bogstavelig Forstand sønderrev-

ne; men den tredje lykkedes det Isebrand at frel-

se, og denne bekræftede paa Tilspørgsel, at Fjenderne
havde i Sinde at gøre Angrebet der, hvor Holm for-

modede.
Skønt vel de fleste troede, at dette var et Krigs-

puds, i hvilket det kom ud paa eet, om Spejderen var

Medvider eller ikke, virkede det dog saa meget, at

Besætningen paa Hemmingstedtvejen forøgedes indtil

fire Fænniker, eller omtrent fem Hundrede Mand og
tolv Kanoner. De tre Sogne Neuenkirchen, Hemming-
stedt og Wohrden afgav Mandskabet hertil, og W o 1 f

Isebrand fik Overanførselen efter hans egen Be-

gæring, og han forlangte igen Carsten Holm til

Medbefalingsmand.
Herover forundrede sig mange; men Ise-

brand erklærede koldt, at Holm havde været hans
Ledsager paa Gesandtskabet, nu ønskede han ogsaa

at beholde ham hos sig i Striden: han ventede god Ei-

stand af hans dybe Forstand og store Snildhed. Til

disse Ytringer smilede Holm — dog lidt tvungent —
og en Kender af Ansigter vilde have læst i hans baade

9«
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Mistro lil 1 s c I) r a 11 (i s Lovhilc o- ['lv^l lil ;M mod
lai^'c (len forcslnncdc Iljrdcrsposl.

Sna vidl var all ordiicl: incii nu opstod dt'l

Spori^sinaal, Inilkcn Del al ForsvarshaTcn skal havr
del h(*llii,^e Uanncr di'l indviede Kors? Enhver al

dem i-jorde Fordring' i)aa delle Palladium (Skytsbil-

lede) og erklærede sin l^)sl for (Wn vigtigste og far-

ligste, forfa\glende sin Mening med alle mulige Grunde
— baade stærke og svage. De olleoglyrretyve vidste

til sidst ingen anden Udvej end l.odkastning.

Da fremstod C a r s ten Hol m og erkhi'rede

Irodsigen, at hvor Korset kom hen. der vilde han
med; visse Folk havde draget hans ^hxl og hans Ær-
lighed i Tvivl, han forlangte nu Lejlighed til at vise

begge Dele, og dertil var Dnsend-Dyvels-WerfT Stedet.

En efter anden gav hertil sit Hifald og under-
støttede Holms Paastand med det Tillæg, at delte

Sted laa midt i Forsvarslinien, og at om Angrebet
skete paa en af Fløjene, da knnde saavel Korset som
dets Sridsmænd snart henflyttes til del truede Punkt.

Et skadefro Smil for over H o 1 m s mørke An-
sigt, idet han kastede el hurtigt Blik til I s eb rand
og et længere til Reimer, som hidtil tavs og inde-

sluttet i sig selv havde staaet uden for Kredsen og kun
lidet lagt Mærke til Forhandlingernes Gang.

Pludselig traadte han ind imellem de ældste og

sagde: »Nu tror ogsaa jeg, at Fjenden vil anfalde ved

Hemmingstedt, og beder (*der om, at \i Wimerstedter

maa være med der!«

Ogsaa dette bifaldtes.

Ind i Wohrdens. efter Krigen med Grev G e e r I

meget forstørrede og rigt udsmykkede Kirke stimlede

nu hele Forsamlingen. Foran Alteret stod Præsterne

og signede det bedende Folk. Nærmest ved dem knæ-
lede i tvende Halvkredse de otteogfyrretyve Lands-

styrere, de fleste ærværdige ved hvide Alderdomslok-
ker, og bag ved dem det øvrige Folk, saa mange som
Kirken var i Stand til at rumme. Korsangen fyldte
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.Icl vide Tempel, Murene dirrede, <,« Fanerne, disse
sltjlle Minder om Fædrenes Helledaad, bølgede ovei-de bedendes Hoveder.

Da fremtraadte, førl af tvende Præster, fra Sa-
krishet en blsløret Kvinde, ifori en bleggraa, vdmvg
Nonnedragl - det var Tel se W oli els i en; bag
eller hende bar en tredje Præst del hellige Kors Midt
lor Alteret stillede de sig og afførte" Pigen, under
Salmesang, Sløret og Nonnekappen, bedækkede hen-
des fyldige Barm med en hvælvet Guldbrynje, hendesArme med Skmner, satte en blinkende Hjelm med
højlyajende tjedrc paa hendes Hoved og Korsel i hen-
des Hænder.

Som hun saaledes stod der i Ungdoms Skønhed,med tmdrende Øjne og blussende Kinder, de sorte
i.okker nedbølgende over den glimrende Rustning lis-
nede hun en Valkyrie eller en Krigens Gudinde? som
modtager de dødeliges Hylding.

Da Gudstjenesten var til Ende og Kirken forladt
overgaves den dejlige Skjoldmø lil Wolf Ise-brand; men denne overgav igen baade hende og
/anevaglens Anførsel til Reimer.

Den elskende, men ikke svaghjerlede Yngling
modlog med Stolthed denne af en uheldig Medbejler
anviste Hæderspost. Og under de ældres Opmuntrin-
ger og de yngres Lykønskninger bortdrog nu den lille
Hellehob, iler havde Dilmarskens dunkle Skæbne i

suie Ha'uder.

Del \ar over Middag, da den naaede den vderste
l.Vnl af Geestlandel, lige Sønder ud fra Hemmin"-
sledl, hvor det strækker sig ud i Marsken mellem
denne By og Meldorp. Den indgroffede Vej fra sidste
Sted og op 1 Nordmarsken gaar lige mod' Geestspid-
sen; men paa el Bueskuds Afstand bojer den sig
Vesten om samme og løber længere borio on i Hoi"^
landet.

'

... f'f ,

"^'
,
^"i" ''enne \-ejens. Bøjning standsedeW o\i

1 s e 1) r a n d med sin Trop og lod den
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ulorluvet l)e;4yii(ie al opkasU* in Skaii.si*. (iainli'

og unge, som dels iiaxdu liilgl 'l'oget, deis siden

slroinniede til Ira de naM'mesle Byer, tog ivrigen Del
i Arhejdel. II\i*r, som var mieglig for al rore en

Haand, hjalp lil, Hakker, Spader, Skovle og Trille-

hore kom i Gang, og den, der ikke kunde gore andel,

sankede Sten.

Ise h r a n d \ar alle \'egne lil Slrde og i)eslyred('

Værket — ()|)munlring hehovedes ikke. Endnu in-

den Mørkel laldl paa, var Skansen i Sland og be-

plantet med Stykkerne, af hvilke de seks kunde be-

stryge den lige Vej, de øvrige seks tillige beherske dens
Krumning. En dyb Grav strakte sig helt uden om
riefæslningen, og længere borte fra denne, i behørig

Afstand, endnu tvende andre, ligeledes med noget la

vere Brystværn. En tyk Taage, som hele Eftermid-

dagen rugede over Landet, havde skjult dette Fore-

lagende for Fjendernes Øjne.

Det var Midnat; Stjernerne glimtede mat gennem
Taagens tynde Slør. Vejret var mildt og stille. Vin-

den hvilede. Der var Stilstand i Luften, det var, som
om Himmelen betænkte sig, fra hvilken Kant og

mod h V e m den skulde sende Stormen. Kun del

evig oprørte Vesterhav lod høre sin hule Brummen,
hin varslende Røst, som ej forgæves naar Marsk

-

boerens Øre.
,

I s e b r a n d fornam den, som han \ andrede fra

Ende til anden paa sin nys opdæ^mmede Vold og sag-

de til R e i m e r, der med nedbojel Hoved lænede sig

paa en Kanon:
)>Vi faar uroligt Vejr og nordlige Vinde i Morgen,

vil Fjenden besøge os, kommer han maaske til al

vade eller svømme. Frisk op, Reimer! Natten er

lang, og jeg ser, at du har lige saa liden Lyst til al

sove som jeg — lad os faa en Sang! ^

Reimer rettede sig og saa tilbage; der stod Tel-

tet, i hvilket T e 1 s e befandt sig med Faderen og nogle

af sine kvindelige Slægtninge.
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Er (lu bange for at vække vor Fanebærerinde?
spurgte I s e b r a n d, »hun sover ikke mere end du:

jeg har hele Natten hørt dem hviske derinde — syn^,

min Gut! og vær munter!«
Nu sprang Ynglingen op og satte sig paa Kano-

nen; holdende om Spydet, der stod ved hans Side,

istemte han en krigersk Folkesang. Alt som han
sang, kom flere til, slog Kreds om ham og faldt ind

med i Omkvædet, og langs hen med Brystværnet ef-

ternynnede de vækkede Krigere, som ikke vilde for-

lade deres Sæder, de kære, velbekendte Toner.
»Det er Reimer!« sukkede Tel se og tryk-

kede den brændende Kind mod Korset, som skilte

hende ved den elskede; men hendes Medsøstre gik

uden for Teltet for nærmere og lydeligere at høre Yng-
lingens skønne Stenime.

Ofte tilforn ved lystige Gilder, naar Paukerne og

Piberne tav under Ophold i Dansen, havde de om-
kredset ham, de blussende Piger, og smilende lyttet

til hans Kvad.

6.

Den syttende Februar fremlyste — for mange
I'usinde Livets sidste Dag. Efter Midnat havde Nord-
vestvinden rejst sig og var efterhaanden stegen til

stærk Blæst, som jog den kolde, regnsvangre Havguse
ind over Landet.

I Meldorp var alt i Bevægelse; Husene var

fulde af svirende Krigsmænd, og de, der ikke kunde
rummes inde, sværmede omkring paa Gaderne. Sang
og Musik lød alle Vegne, men forlrinligen der, hvor

ellers kun hørtes Messer og Salmesang, mellem Klo-

sterets gamle, alvorlige Mure. Hornenes, Fløjternes

og Gigernes muntre Klang blandede sig i underlig

Mislvd med Vindens Brusen og Hvlen derudenfor.
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som Lani|)crnes Skin med Da^'skærcl i dcji sloic

Dansesal.

Da knaldede del lorste KanonskucJ, saa Vindu-
erne klini^Mede. Dansen holdt op, Inslnnnenlerne lav.

Kavalererne lakkede al" o^' lorle Damerne til Sa^le,

og i Skynding veksledes blandl mangl el Par ømme
Haandlryk, veltalende Øjekast og kælne Ord saavel

i Alvor som i Spog. Man gentog sig Xallens Fornøjel-

ser og trøstede sig tor det hurtige Opbrud med den
lølgende i Heide, ja mangen lorelsket Ridder enga-
gerede allerede sit Hjertes Dame til næste Aften.

Ingen adskiltes nødigere end Ebbe G e e d og
den dejlige Ida R a n t z a u, hun dog med et snart

Gensyns glade Haab — han med Uro og sælsomme
Anelser.

»Jeg gaar,« sagde han, tredje Gang førende hen-
des Haand til sine Læber, »en uvis Kamp i Møde,
denne Uvished, skønne Frøken! binder min Tunge.

»Dersom I ikke,<^ svarede hun skæmtende, »for-

inden glemmer, hvad 1 har mere al sige mig, saa ses

vi jo snart igen.«

»Snart?« gentog han sukkende, slap hendes
Haand og greb efter sin Fingerring, den han med el

mørkt Blik drejede nogle Gange, trak halvt ud og
skød ind igen; Ida saa i sød Forventning til Jorden.

Da tordnede det andet Skud. De elskende for

op som af en Drøm.
Endnu et Haandtryk, et sjælfuldt Blik, et ømt:

»vi ses igen!« og ud ilede den danske Ridder med
alle de andre for at ombytte den lette Balklædning
med Vaabendansens tunge Staaldragt.

1 Klostergaarden holdt Kongens, Hertugens og de
øvrige Anføreres opsadlede Stridsheste, utaalmodigl
stampende og tyggende de skummende Miler; de høje

Ryttere stod fuldt u(h'ustede i Forsalen og ventede
det tredje Signal.

HansAhlefeldt traadte hen for de kongelige

Brødre og sagde i en tilsyneladende ligegyldig Tone:
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>. Ubeha^^eiif^l Ki^jsevejr oven paa cii i^'enneiuvaaf^el

Nat.«

.El Satans Vejrl« svarede Kong Hans og keg
ud ad Døren op mod den mørke Himmel, som alle-

recie nedslyngecJe Regndraaher og Sneflokker bland I

hverandre.
>Ikke værre,« faldt Hertug F r e d e r i k ind.

»for os end for Fjenderne.«
»Vi har det dog lige imod os,« sagde Ah 1 e f e 1 d 1.

»Des ivrigere,« svarede Hertugen, »iler vore Folk
efter Kvarter.«

»Vejen,« vedblev Ahlefeldt, »vil blive meget
moradsig og Skytset ubrugbart.«

»Saa har vi Lanser og Kaarder!« raabte Fre-
der! k, »der er flere end nok til at forsvare eders

Danebroge.«
Den fornærmede Hærfører havde et stolt Svar

paa Læberne; men Larmkanonen brølede tredje og

sidste Gang, alle sprang til deres Heste.

Kongen brummede, idet han satte sig til Lave i

Sadelen: »Een Dag kimde vi endnu have tøvet, Bro-
der Frederik ! det er et formaledidet (forbandet),

satanisk Vejr.«

»Band ikke Vorherres Vejr!« sagde Hertugen,
»denne er vor Formælingsdag med den rige Marsk —
der regner Guld ned i Brudens Skød.«

»Der regner Vand!« udbrød Kongen, del ser

jeg, og siden efter Blod! —- Gid Fanden havde et saa-

dant Bryllupsvejr!«

Han sporede sin fnysende Hingst og for ud med
sit Følge for al tage de opstillede Tropper i Øjesyn.

I Spidsen for tredive Tusind Mand holdt paa sin

store, kulsorte Ganger Gardens Anfører, den kæmpe-
store S 1 e n i t z, staalklædt fra Isse til Fod.

Han hilste med sit lange Sværd, slog Visiret op
og sagde: »Med eders MajeslaUs Tilladelse rider jeg

nu forud at bestille varm Aftensmad og godt Natte
leje i Heide.«
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Konf^'t'H nikkede og svarede: »Kan smage godt
paa kold Frokost — adien saa længe, lir. J linker! <.

Junkeren travede ai Sled, den stærke Hest pu-
stede under sin tunge Byrde. Efter ham rullede Gar-
dens Kanoner, og derpaa de lem Tusinde vidtberomte,
frygtelige Landsknægte. Deres lange Spyd bølgede
over dem i deres taktmæssige, dundrende Gang, som
Trommer og Piber styrede; de lange Rækker bugtede
sig som en blinkende Strøm ned over den lange
Bakke uden for Meldorps nordre Port. Dem fulgte

det holstenske Fodfolk med sine Stykker, og som
hver Fænnike kom lige for Kongen og hans Broder,
standsede den et Par Sekunder og hilsede paa krig'ersk

Vis. Næstefter kom de danske Soldater og derpaa
Rytterne. Foran til disse sluttede sig de høje Brødre
med Følge, Hans Ahlefeldt og Danebroge i

Spidsen.

De holstenske Ryttere udgjorde Bagtogten. Efter

dem kom Trosset — uendelige Rækker af Ammu-
nitions- og Bagagevogne; nogle førte 01, andre Vin;

atter andre var bepakkede med Sengeklæder, Dække-
tøj, Bordservicer, tilhørende Kongen og Hertugen og
adskillige af de holstenske Herrer; mange førte Spise-

varer, en Vildt, en anden tamt — alt færdigt til Spid-

det eller Gryden.
Endeligen sluttedes Karavanen af Marketendere

og Marketendersker, Spillemænd og Skøger, Soldater-

koner og Børn blandt hverandre. Havde Vejret været

bedre, skulde ej engang de fornemme Damer have
blevet tilbage; nu maatte de for det første tage til

Takke med Klosteret, fra hvis Vinduer de tilvinkede

deres Mænd, Kærester, Fædre, Brødre, Slægtninge og
Venner et ubekymret Levvel.

Paa Skansen for Dusend-Dyvels-Werff havde
man hørt Signalskuddene i Meldorp, skønt Vinden
bar fra; men da Luften var tyk af Taage og Sne, blev

det umuligt at se derover og lige saa umuligt at gætte,
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ad hvilken Kant Fjenden vendte sig. Stormen og Sne-

foget tiltog bestandig.

Isebrand ettersaa Kanonerne, lod Fænghul-
ierne bedække, Krudt og Lunter bevare for Fugtig-

hed, og alt imellem lyttede han og keg ud over Vejen
til Meldorp.

Etter noget mer end en Times Forløb — fra det

sidste Kanonskud at regne — raabte Reimer, der

natladeligen havde staaet paa Udkig:
»Jeg skimter noget derude — kom og se, W o 1 f

1 s e b r an dl«

Denne kom, og lidt efter udbrød begge paa een
Gang: »Der har vi dem!«

Alle sprang nu til for at komme op paa Bryst-

værnet; men Anføreren standsede dem med det Raab:
»Tilbage! hvad vil I her? Fjenden maa ikke

vide af os at sige, før han ser Røgen fra vorev Kano-
ner — til Orden! Hver Mand paa sin Post!«

Han saa atter ud mod Meldorp, og nu øjnedes
tydelig en mørk Masse i Sneen og svage Vaabenglimt,
og større og længere blev den sorte Strime, og flere

og hyppigere Glimtene.

»Rid nu,« raabte I s e b r a n d til de med Hestene
i Beredskab staaende Ilbud, »alt hvad Hestene
kan strække, til Heide og sig til de otteogfyrre-

tyve, at Fjenden kommer her, at de maa sende os

Forstærkningen fra Lunden og Delve og de andre
nordre Sogne og skikke Bud over Hals og Hoved til

Busum; dersom de der ikke allerede har aabnet Slu-

serne, er intet Øjeblik at spilde! — og I ved Kano-
nerne, stil dem akkurat paa Vejen; men ingen skyde,

før jeg siger til!«

Kun langsomt fremskred den fjendtlige Hær, og
borte var allerede hin Orden og krigerske Holdning,
med hvilken den var udmarcheret af Meldorp. Vej-

ret blev stedse barskere. Vejen siimpigere; For-

spændshestene kunde kun vanskeligt slæbe Kano-
nerne; naar en trak frem, sank en anden tilbage; her
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sprang r( Koreloj, og der \Av\ en llesl iilkræl'tel lig-

gende — ali delle gjorde Slandsning.
Fodlolkel, som kom eller, maalle med slor iie-

sMerlighed og end slørre Arrigiied ælle i del Dyiui,

som Artilleriet havde opkorl. Geledderne vaklede,

brødes; ikke sjældent Ira^ngles de ydersle ned i Side-

jj[rørierne. Man handle, skænd les, Iryk kedes, skuhhe-
des. Olficererne var ikke længer i Stand til at dæ^mpe
den iidhrydende Uorden; kun naar Anføreren vendte
sin Hest og hrølede med sin Løveslemme, paafulgte
en kort Tavshed.

Saaledes var man kommen Skansen paa et Par
Hundrede Favne nær uden endnu at bemærke den;
I hi Sneen piskede de fremrykkende i Øjnene, og I s e-

b r a n d holdt sig endnu ganske rolig.

Endelig bemærkede S 1 e n i t z, som utaalmodig
var reden et Stykke forud, den første Grav, som ogsaa
overskar Vejen lige ved dens Krumning. Han sland-

sede og opdagede nu paa een Gang baade den an-

den Grav og Skansen selv, over hvis Brystværn Ka-
nonerne og enkelte Hoveder stak frem. Hurtig ilede

han lilbage, lod gøre Holdt og befalede Kanonerne
at beskyde Skansen; Fjendens Tavshed begyndte at

forurolige ham.
Da I s e b r a n d saa, at Kanonerne vendtes og

Hestene fraspændtes, lod han først begynde det blo-

dige Dagværk, trende Kugler gennemfurede Gardens
lætsluttede Rækker. Hans haarde Tiltale besvaredes,

men kun med lidet Eftertryk, da Ditmarskerne slod

dækkede af den tykke Vold og Garden sigtede med
mindre Sikkerhed; dog faldl der enkelte af Skansens
l^^rsvarere.

Flere Salver gaves fra begge Sider — Ditmar-
skernes med sledse lige morderisk Virkning. Gardens
ild blev derimod bestandig svagere; nogle Kanoner
demonteredes (blev ubrugelige), paa andre blev Fæng-
krudtet vaadt og vilde ikke brænde. Da befalede S 1 e-

n i I z at slorme Skansen; med Glæde hørtes denne
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Ordre af disse tapre Krii»ere, der ikke var \anle lil

saaledes væri?eløse al lade sig nedskyde. De for forbi

de im\itii(e Kanoner og hen lil den første Tva^grøfl,
o\ (»r hvilken de lagde deres Lanser og de til dette Øje-

med i Meldorp lillavede Risknipper og Kurveflcl-

ninger. Modige sprang de herover, og snari fyldh^s

Rninmel mellem den første og anden Grav.

Her mødte en nv Hindring, Knipper og I lel

ninger skulde hentes bagfra og føres gennem i\i'n

lætpakkede Masse, som ej engang kunde udbrede sig

lil Siderne, saasoni den ogsaa her indesluttedes af

brede og dybe Grave. Ditmarskernes Kugler gjorde

Rifl paa Rift i denne sammenhobode Klynge: den
Naklede, ravede, bølgede hid og did, lig en sivgroet

Holm under stridige Vinde. Ordenen var borte og

havde taijet Besindigheden med sig. Frygten fik Ind-

pas. Officerernes usikre, ofte hinanden modsigende
Kommandoraab, de saaredes Skrig og Stønnen, Dit-

marskernes Jubel, deres Spol, deres Trusler og For-

bandelser, som Vinden hidførte lydeligen — alt for-

øgede de forhen sejrvante Krigeres Uro og Forvir-

ring. Man maatte till)age og ud af denne frygtelige

Fælde; Anførerens vældige Røst, der end ikke over-

døvedes af Larmen og Stormen og Skytsets Torden,
Ix^falede Retiraden.

Uordentlig, morderisk var denne, mere endogsaa
(Mid Fremtoget, man styrtede til, tramgtes, stimedes
for at komme over Graven; paa mange Steder brasl

den skrøbelige Bro, de forreste nedtraadtes og ble\

selv til Bro for de efterkommende.
Rolig, uforfærdet, omsuset af Kui>ler, holdt J o r-

g e n S 1 e n i t z paa sin store Stridshingst midt imel-

lem den tilbagevendende Fortogt og Middelhoben, oi:

ordnede begge til et nyt og forandret Angreb. Hoit
fremrasede hans Kæmpeskikkelse over alle hans Kri
gere. De flokkedes omkring ham som Bølgerne om
en Klippe, der staar urokket under Stormens Rasen
midt i det oprørte Havs Brændinger.
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Paii Sknnsi'iis BrvslviiTii sloci 1 s e h r a n d o^
helrn^'l('(l(» tavs o^' smilende Forx irrin^'en i den fjendt

lii,'e Ma'r: hans Kanoner vedl)le\ at lyne o^' tordne.

Da traadte Reimer af W i m e r s t e d t hen
til ham o^ sa.^de: »Vore i^'rove Klumper synes ikke at

sma;;,'e de line Herrer derhenne — de betakker si^' —
de vi^er — skal vi nu ikke foli^'e dem et Stvkke paa
Vej?<^

>For tidlii?, Reimer, for tidlii,'! svarede Ise
brand, »hvorfor skal vi opofre af vore Folk, for

Nøden kniber? Stykkerne gør jo endnu ^od Besked
— vi vil tøve, til Havet kan kcmime os til Hjælp
hvert Øjeblik maa vi vente vor ijamle trofaste Bunds-
forvante.«

»Hvad!« raabte Reimer, »hvo er det, der stor

mer ned ad Vejen og forbi Skansen?
Isebrand saa derhen og sairde: >Det er Tel-

lingstedternes Fane — det er af Undsætningen, de
sender os fra Heide; men denne Hidsighed duer ikke
— se, hvor Garden ordner sig for at tage imod dem?<

»Vi maa komme dem til Hjælp!^ sagde R e i-

m e r. i

^
»Paa ingen Maade, svarede den sindise An-

fører, »Ditmarskens Frelse hænger i et Haar: forlader

vi Skansen og overmandes af denne uhyre Mængde,
saa er alt fortabt —

«

»Se!« raabte Reimer, >nu sprincfer de allerede

over den sidste Grav — nu vender de Spydene — de

fælder dem — nu gaar det løs — lad i det mindste
Kanonerne tie, ellers skyder vi vore egne tillige med
Fjenderne.«

»Nej! ikke heller det! svarede Isebrand:
»men sig dem blot, at de retter dem lidt højere. — TI

den maa blive ved og Kuglerne ikke spildes.«

Reimer for omkring ved Kanonerne at udrette

denne Befaling.

S 1 e n i t z raabte, da han saa, Tellingstedterne

angreb, til sine Tropper:
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»Munter, Karle! nu har vi dem — de kommer af

sig selv — tag imod dem, som det anstaar den store

Garde!«
En heftig Kamp begyndte. I Begyndelsen kunde

Gardisterne ikke modstaa Ditmarskernes stormende
Angreb og længere Spyd; men langt var de ej heller

i Stand til at vige; thi Vejen var spærret, og en Ko-
lonne fremdrev den anden; Umuligheden i at flygte

tvang dem først til at staa og derefter til at trænge

den lille forvovne Hob tilbage.

En Fjerdepart af disse hundrede Tellingstedter

faldt, og de øvrige sprunge paa de omvendte Spyd
tilbage over Graven, hvor Garden for det første ej var

i Stand til at følge dem.
»Ser I!« sagde I s e b r a n d til Reimer og til

de mange andre, der var traadte op paa Brystværnet
for at se paa Striden: »Hidsighed uden Plan, Blod-

spilde uden Fordel! Af Sted du og du til Heide!

sig dem, at Krigen er ene her; thi fra ingen af de an-

dre Kanter høres endnu et eneste Skud! lad alle Mand
ile herhid! og spørg dem, hvad de bestiller ved Slu-

serne? hvor Havet bliver af? Sover de ved Nørre-

meldorp og Biisum, skulde al Verdens Ulykker slaa

dem!«
Tvende Ditmarskere sprang ned, satte sig til

Hest og for op til Heide. En ny Trop kom dem med
Stormskridt i Møde — det var Delverne.

Gardens erfarne General stræbte at benytte
Krigslvkkens første svage Smil, han lod alle brug-
bare Kanoner føre op og rette mod Tellingstedterne,

som raadvilde hverken gik frem eller tilbage. Ogsaa
Delverne, som ikke kunde rummes i Skansen, vilde

vorde udsatte for de fjendtlige Kugler.
Isebrand, som saa Faren, sendte Ilbud til

sine blottede Landsmænd, bad dem forlade Veien.
trække sig ud mod Vesten og fra Siden anfalde Gar-
dens Batteri, medens han fra den østlige Kant lod

Reimer med sine Wimerstedter omgaa det —
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Ix'^'^c Hobe skulde* forsof^c .il fra^nge ind over Vejen,
l)('nKr'i,Mi^'(' sii^ Knnoncnic. lornni^dc ellci' omstyrte
(Iciu. K\ Ijuli.ijl rOrt'la^cndc, som do^' til de Ivivl-

laadige løjenders Forl)avselse i faa Minutler lykkelig

ud lortes. Eller al have a Hyret en unytliij Salve blev

Artilleristerne nedstødte, Kanonerne vådtede eller

nedrevne i Grotterne — og all dette forinden Lands-
knæ.i^tene der bagved formaaede at frelse dem.

Vi'] gjoi'de de nu et ordnet, modigt Anfald og

dræbte i dette <le Ditmarskere, som tovede for længe
paa Vejen; men de øvrige svang sig med Behændig-
lied paa deres Spyd tilbage over Grøfterne og foruro-

ligede fra Engen deres Fjender. Forgæves lod T s e-

brand dem kalde till)age; saa forbitrede var de,

saa griske paa Kampen, at Anførerens Befaling intet

formaaede, hvilket dog ej heller var noget usæd-
vanligt hos dette ubændige Folk.

Slenitz gjorde Anstalter til at fordrive Mod-
standerne; han lod sammenbringe Risknipper, Lavet-

ler, Hjul — alt, hvad der kunde tjene til at opfylde

Grøfterne, og da han saaledes paa begge Sider havde
skaffet sig Overgange, befalede han det dobbelte An-
greb under Feltraabet: Var dig. Bonde! nu kom-
mer Garden!«

»Hjælp, Maria! skreg Ditmarskerne og stimlede

sammen til Vadestederne, hvor haardnakket Mod-
stand længe holdt Fjenderne tilbage: mange af disse

faldt for Marskbøndernes lange Spyd, flere klemles

ud i Grøfterne.

Da I s e b r a n d mæ^rkede S 1 e n i t z's Hensigl

og i det samme saa Vandel stige i Engene mod Ve-

sten, raabte han:
»Nu, Landsmænd! nu er Tiden kommen — ikke

til at dø, men til al sejre, til at fordærve vore Fjen-

der og hævne alt det uskyldige Blod, de har udøst i

Windbergen og Meldorp. Frisk heran! ser I ikke, at

baade Himlen og Havet er med os? Følg mig!

fremad, fremad! og ser jer ikke tilbage!«
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Med disse Ord sprang iiaii ud over Bryslværnel
oi^ (iraven, de fire Hiindrecie Wohrdener og Heni-

iningsledler efter ham. Som en Stormvind for Ho-
hen over den anden og tredje Grav, og med det Ud-
raah: »Var (Hg, Garde! nu kommer Bonden!« styr-

lede den sig ind paa Fjenden, der nu havde tre Sider

at forsvare. De, der var træhgte over Grøfterne mod
Øster og Vester, ])]ev forladte af deres i Fronten æng-
stede Kammerater og faldt alle under Ditmarskernes
frygtelige Spær og Helleharder. Disse hetjente sig

derpaa af. Fjendens Overgange og forenede sig med
I s e 1) r a n d s Trop. De ængstede, sammenpressede
Landsknægte faldt, hartad uden at kunne gøre Mod-
N-ærge — hele Fortogten var ødelagt.

Men foran Middel træfningen holdt endnu den
uforfærdede S 1 e n i t z, ordnende, opflammende
denne til et nyt Angrel), efter at have befalet Bag-
togten at dele sig, gaa over Grøfterne, langt uden om
Ditmarskerne og Skansen, og bemægtige sig denne,

som han nu troede var forladt — han vidste ikke, at

den var besat af fem Hundrede Mand friske Tropper
under Johan Aren s's Anførsel.

I Spidsen for den lille modige Hær, (ier allerede

havde tilintetgjort en Sjettedel af Garden, og frem
over Dynger af døde og døende trængte nu 1 s e-

b r a n d og R e i m e r ind paa Centrummet.
Den første viste med Spydet paa S 1 e n i t z og

sagde: »Du tager Hesten og jeg Manden!«
Og med det Raab: »Var dig. Junker! nu kom-

mer Bonden!« rendte han sit Spyd mod dennes Bryst
og R e i m e r sit dybt ind i Hestens Bringe.

»Fordømte Pak!« tordnede S 1 e n i t z og afhug
i eet Drag begge Spydskafterne.

Isebrands var trængt ind gennem Brysthar-
nisket, men saaledes til Siden, at Spidsen kun I)erorte

Ribbenene, bøjede sig mod Rygskinnen og blev \væu-

gende ved Genhagerne.
Junkeren sporede i samme Øjeblik sin Hest for

SI. Sl. Blicher: Samlede Noveller VT- 10
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ul sætte ind paa Aiij^M'ibrrne oj^ lu'dhu^'j^c dem; men
Hesten, snieiieluld id det dybe Dødssaar, stejlede,

vaivlede med sin tuni,^(' iivrde oj^ sank under den
til .lorden.

Dens iiyller, beliændij^ som stærk, kom til at

staa oprel oi^ luevede atter sil uhyre Slaj^'sva^d, da
K e i m e i underlob oj.; «,'reb ham om Livet, oj^ I s e-

brand med en Hellebarde slo;^ ham Sværdet al

Haanden. b]n tredje Ditmarskei* s|)rani{ til, klyn^'edi*

sig om hans Hals og, da de andre to skod eiter, tyn-

gede ham baglæns ned — det dronede i Jorden, da
i\im vieldige Kæmpe faldt, forladt af sine Gardere, der

iHi allerede begyndte at vige for Bondehæ^rens uimod-
staaelige Angreb.

Skønt kun let saarel, var det ham umuligt i den
lunge Rustning at rejse sig mod de tre vældige Fjen-

der. Og dog havde disse langt vanskeligere ved at

dræbe end ved at fælde ham, hans llinthaarde tykke
Hjelm og Harnisk modstod alle Hug og Stød.

»Kan han ikke dø som en ærlig Mand, raable

1 s e b r a n d, »saa lad ham drukne som en Hundl
Og dermed væltede alle tre den halvkvalte Ka^n-

pe ned i Grøften — den d&de Hest oven paa ham.
Da sank Gardens Mod. »Fly, fly!< lød det hen

igennem de vaklende Rad<ker. Obersten er falden

Fjenden sejrer.

<

Da vendte sig de bageste af Middelhoben til

b'lugt; de forreste sprang til begge Sider i Grøfterne
og søgte at vinde Engene; men paa ilen vestre Side

stod disse allerede under Vand, og de fleste af dem,
(\cy søgte herud, fandt Døden; de paa den østlige Side

søgte ind i det hervanende Krat og reddede sig for

største Delen, inden den voksende Oversvømmelse
naaede <lem. Bagtogten, som allerede efter Ordre
var kommen over Grøfterne, saa de forrestes Flugt,

fulgte deres Eksempel og frelstes eller druknede med
dem. Den store, mægtige Garde— for en Time siden

fem Tusinde velordnede, sejrvante, sejrstolte Mænd
— var slagen, adsplittet, opløst, tilintetgjort.
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Hele den øvrige store Hær havde i denne vigtige

Time været ganske uvidende om, hvad der foregik

ved Diisend-Dyvels-Werff. Stedse langsommere og
langsommere blev dens Fremrykken, til den omsider
maatte holde ganske stille. Kongen og Hertugen
spurgte forgæves om Aarsagen til denne Standsning;
ingen kunde give nogen Oplysning. Det varede
et Kvarter og længer; endnu kom man ikke videre;

saa langl man kunde øjne for Snefoget, holdt Fod-
folket ubevægeligt foran de hærførende Brødre.

Kongen, som ikke i bedste Lune havde forladt

Meldorp, blev stedse mere utaalmodig over dette Op-
hold i saa umildt et Vejr og forlangte hastig Under-
retning om Aarsagen til denne uforklarlige Sinkeise;

men de, der blev skikkede forud og med Møje
trængte sig frem gennem nogle Regimenter, kunde til

sidst hverken komme frem eller tilbage; de, der send-

tes udenom, kom vel igen, men kunde ikke berette an-

det, end at de var standsede af Moradser, og at Sneen
og den tykke Krudtdamp, som drev dem lige i Øj-

nene, ikke tillod dem at se, hvad Garden foretog sig.

»Junker S 1 e n i t z,« bemærkede Kongen, »gør

lemmelig lange Komplimenter i Dag.«
»Han er lige saa forsigtig som tapper,« svarede

Hertugen, »og længe vant til at krige i Marsklandene;
han vil have Vejen ryddelig, inden han rykker frem.

Nu tav Kanonerne; men Forhæren kom endda
ikke videre.

»Dette er mig lige saa ærgerligt som ubegribe-

Ugt!« raabte Kongen; »skal det vare ret længe, er jeg

i Stand til at vende om til Meldorp — se kan vi ikke
og høre lige saa lidet.«

»Med eders Tilladelseh sagde Ahlefeldt,
»det forekommer mig, som om jeg skulde høre en
dump, utydelig Larm der forude!«

I Man lyttede; men Stormens Hvinen, Hestenes
Pusten, Trampen og Plasken i den sølede Vej forvir-

K rede hin dunkle Lyd fra det fjerne.

m 10*

L
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Omsider lra*n^Mr cl l^v^'lf lill>aj4i' i^'cnnnu dt'ii

laiif^H* KoloniU' al holslciiskc, iyskc o^' (lanskc Solda

ter: »Garden, hed del Inrsl, .har shxll paa en uhyre
slHM'k Skanse, l)esal med himch'ede Kanoner: T'orto^

len hiver si^ til at ta^e den med Storm.
Straks eller liortes der, ai Skansen \ar laj^en.

i\ort derpaa sagde man, al Stormen var alslaaet, og"

at (iarden tra^ni^les lill)ai^H'. oi; atter lied det |)aa ny,

at Ditmarskerne iiavde lorsogt el IJdlald og l)!ev nu
huggede sammen. Endelig skimtede man nogle af de
flygtende Landsknægte, der satte ind ad Geesten til.

og nu raabtes der: Del er Honderne. der IoIxm'. nn
bliver det snart lyst her b)ran.

Men faa Minutter elter lod del Rædselsbudskab:
»Det er Garden, der flygter, den er slagen og adsplit-

tet. Obersten er fangen eller falden.

Straks efter hed det i den danske liaM*: »Holste

nerne er slagne. <

Den bitreste Harme opfyldte de kongelige Bro-

dres høje Sind; der holdtes de indespærrede ])aa den
snævre, sumpige Vej uden at kunne komme Hæ^ren

forved til Hjælp, uden at kunne bevæge enten Fod-
folk, Skyts eller Ryttere; et Rygte skra'kkeligere, utro-

ligere end et andet, intet sikkert at opdage om Avant-
gardens Skæbne, intet at se undtagen de nærmeste
Pelotoner af Hæren, alt for Resten Sne og Vand — thi

Havet havde allerede oversvommet Engene paa begge
Sider. - <

?]n hastig Beslutning maatte tages; men hvilken '

Ingen vovede at udtale det Ord »Retirade .

Kongen skød Skylden for denne mislige Stilling

paa sin Broder, han afva^ltede den paa de ham om-
givende holstenske Herrer, disse igen paa Jørgen
S 1 e n i t z. Men stedse nærmere og mere truende
kom Faren, allerede hørtes Vaabenbraget og de kæm-
pendes Skrig lydeligen forude, allerede saas Uro og
Forvirring blandt Fodfolket, allerede saas Flygtninge
springende, vadende, tumlende, raabende om Frelse

paa begge Sider i Vandet.
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Ua var Hertugen dcji lørslc. som na^vnedr (iel

krænkende Ord.
Vi maa retirere, sagde han, ud af denne for-

bandede Fælde og paa tørl Land ad Meldorp til: d(M'

vil vi modtage den dumdristige Fjende.
Med bitre Taarer vendte Brødrene deres Heste,

overladende til deres Stab med den halve Del af Ryt-

teriet at kcmime Fodfolket til Hjælp og standse Fjen-

den, om det virkelig skulde lykkes ham at trænge
saa langt frem. Med største Besværlighed tra^ngte de

sig igennem Rytterhoben og Trosvognene, og kun
Ærefrygt aabnede dem Vejen, som herefter lukkede
sig for mange Tusinde, og næppe var de slupne ud af

Trængslen, førend Flugten blev almindelig, endogsaa
over den hidtil uangrebne Del af Hæren.

Saa snart Kongen og Hertugen var borte, søgte

de tilbageblevne holstenske og danske Herrer at op-

rette den forstyrrede Orden og enten at forjage en

Fjende, som hverken formedelst Antal eller Taktik
var frygtelig, eller i det mindste at udføre et mindr;'

vanærende Tilbagetog.

Forgæves! Mod, Besindelse, Disciplin — all var

tabt, opslugt af ubetvingelig Angst, den vrede Him-
mel foroven, det troløse Hav ved begive Sider, foran

den glubende Fjende — kun een Vej syntes endnu
aaben, og dog var det den farligste af alle. Ryttere
Fodfolk, Kanoner, Vogne, Officerer og Soldater ])lan-

(ledes, styrtedes, væltedes, nedtraadtes blandt hver-

andre, indtil omsider de dybe Grøfter syntes sikrere

end selve Vejen. Mange sprunge da frivilligt, mange
stødtes ud og prøvede ved Svømning eller Vaduiug
at undslippe Døden.

Ditmarskerne, som iagttog, at tiere og flere af de
til Døden indviede Ofre paa denne Maade satte sig i

Frihed, ilede nu paa begge Sider langs hen med
Grøftekammen og indespærrede deres Fjender: brød
nogen ud, gennemborede de hnm eller rev ham med
Hellebnrderne ned i Dvbet: ol* otte naiu* denne
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DodsiiKKHir sNiilt's (Irin inv langsom s|)riinf4 de i

Masse over rirollcn oii lra*nj,'lr de ladsliittede Ra^kker
over i den inodsalU* Side, hvor atter andre modlo^^

(lem med Hii.^ o*^' Stik. Som Edderkopper farer til o|^'

fra de i Garnel lia^ni^ende Fluer, snadrer dem fastere

014 fastere, i(iver (iem Rap paa Ran med deres lanj^e.

fry£:jtelii?e Tabuler, saaledes for Ditmarskerne op ofi

ned med den indes])ærrede Hær, svani? si^ over Grof
lerne ot( tilbai^'e ii?en, oi,' dette med saa meiren slorre

Lethed oi,' Kraft, som de for la^n.^st efter Ise-
brands Eksempel havde bortkastet Harnisk.
Hjelm oi> Skjold — de behovede jo ikke mere al

forsvare sii?, men blot at ani^nibe, at dræbe.
Den kont^eliije Hans store Mænii[de var dens For-

dærvelse; det halve Antal skulde kunnet bevæge sij^

friere o^ lettere have ordnet si^ i^en efter hin forste

Forvirrini^: Over- oi^ Underbefalini^^smænd havd(»

kunnet ses, høres o.^ fol.^es. Nu saas kun den mani?e
foldiire Dødsfare, nu hørtes kun de saaredes Jamren
oi* Fjendernes vilde Sejrsraab, nu fuli^tes kun (h^n

blinde Frygts Indskydelser. De færreste faldt under
Ditmarskernes Spyd, flere druknede uden Saar i Gra-
vene, nedtraadtes af Hestene eller af hverandre ind-

byrdes.

Dog viste sig midt i denne fordærvelige Modløs-
hed ikke faa Eksempler paa Standhaftighed og man-
dig Foragt for Døden: det skønneste gav Generalen
Hans Ahlefeldt tillige med et halvt Hundrede
danske og holstenske Adelsnuvnd og høje Officerer,

der sluttede sig til ham og del Irehundredaarige Rigs-

banner, det stolte Danebroge, der var betroet i hans
Hænder. Dette ModvaMge frelste nogle Tusind Flygt

ninge og Ridderskabets Ære, men ikke den gamle,

sejrvante Dannerfane.
Den ene af dens P'orsvarere segnede efter den

anden, og sidst af alle Hans Ahlefeldt under
det synkende Flag. T dette Øjeblik havde de unge
oldenborgske Grever med en fra Bagtogten samlel
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Kytterfiol) arbcjdel sii^ frem til hans Uiulsætnintr.

For silde! Snarl blev de skille fra dcMes T.edsai^ere

of^ omringede.
Da længere Forsvar \ar umuligt, raabte den

ældste:

>J gode Ditmarskere! tag Løsepenge for vort

Liv, saa mange T vil— vi er Greverne af Oldenborg!
»Vi,« svarede W o 1 f T s e b r a n d, er Bønderne

iii Ditmarsken og har ingen Tid til at gøre Fanger
i Dag!«

Med disse Ord stødte han sit Spyd i Ynglingens
Bryst — Broderen faldt ved hans Side.

Slaget var forbi. Den store, veludrustede Hær,
hvis Lige Holsten aldrig havde set, var inden Middag
drfebt eller forjagen; næppe en Fjerdedel kom tilbage

- som det hedder i Visen: »hvor før red fire. der

rider nu een« —- og ingen saa sig om, før han var

kommen helt ud af dette skrækkelige Land.
Hele Holsten, hele Danmark blev opfyldt med

Forfærdelse og Sorg, i begge Lande fandtes næppe
eet adeligt Hus, hvori man jo ikke begræd Fædre,
Brødre og Sønner. Forgæves fremsendtes Løsepenge
med ydmyge Bønner; Ditmarskerne, grummere end
Hektors Bane, afslog at udlevere de faldnes Legemer.

Oven Jorden maatte de forraadne og opædes af

vilde Dyr og Fugle; deres Ben opstabledes som et

Gærde paa begge Sider af Vejen imelh^m Meldoro og
Hemmingstedt; i mange Aar laa de der som et Minde
om »de vældiges Ydmygelse og de ringes Ophøjelse.

Ditmarskerne for videre frem over Kongehærens
livløse Ruiner. Støttende det blege, blodige Hoved til

et Vognhjul, laa Ebbe Geed just paa Ise-
brands Vej, Skjoldet sønderhugget. Hjelmen klø-

vet ved hans Side.

Sejrherren kendte ham og sagde hastelig: Tak
for sidst, Hr. Ridder! Bedre var det for eder. om T

havde fulgt min Advarsel: men jeg skylder eder en

Tjeneste; kan T bjærge Livet, skal jeg se al bringe
eder i Huslv.«
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Na^ppe var del sidste ude af hans Mund, før v\\

fleIIol)nr(le hvinede ned mod (h'n saaredes Ilovtnl:

nicMl l)()(lshu;^'^'el lul^'le en Rosl, som vihit udbrolede;
Ri(lderl)h)d er ikke be(he end Grevel)l()d — kor-

teste Pine er den bedste.«

Man naaede Trosset. Alle Voi^mene var forladte,

der fandtes ikke en levende Sjad paa no^'en af dem:
allerede længe før Slagets Ende var de flygttnle ad
Meldorp til. Ogsaa denne By var øde og tom; de
tilbageblevne tillige me(i den efterladte Ik'sætning

befandt sig allerede i Holsten, da Ditmarskerne kom.
Nogle af disse fulgte vel de flygtendes Spor; men
uden at have naaet dem vendte (le om ved Grænsen
og forenede sig med deres øvrige LandsmaMid, som
imidlertid havde kørt de erobrede Vogne o]) til Byen.

Et uhyre Bytte: den hele Krigskasse, umøntet
ædelt Metal, Kongens og Hertugens Sølvbordtøj, ko-

steligt Bohave og prægtige Stadsklæder til Brug ved

de forventede Sejrsgilder i Heide og Lunden: mange
private Pengeskrin, som betænksom Spekulations-

aand havde forsynet sig med for straks at kunne
handle med de plyndrende Soldater.

Dog intet var for Øjeblikket mere kærkomment
end det store Forraad af Spise- og Drikkevarer: nogle

Vogne bepakkede med slagtet og plukket Fjerkræ,
andre med spækkede Harer og Dyrerygge, andre med
kogte Skinker og atter andre med Bagværk, stærkt

01, gammel Mjød, herlige Vine — all tilsammen i

stor Overflødighed.
Ikke i Heide, men i Meldorp, ikke af Fyrster og

Riddersmænd, men af Bønder fejredes nu den beram-
mede Fest. I de rigt udsmykkede Haller, hvor Natten
tilforn Danmarks og Holstens glimrende Adel for-

lystede sig i sirlige Hofdanse med fine Fruer og Frø-
kener, der tumlede sig nu i plumpe Spring de fir-

skaarne Marskboer med rø(hnossede, fyldige Bønder
piger — af Overgivenhed smykkede med den nye og
sjældne Stads, med Fjederhatte, Guldkæder, Kna*-
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sløjfer og Ridderbaand. Spottende titulerede de hver-

andre indbyrdes med Hertuger, Grever og Friherrer

— Damerne var alle durchlautige og naadige.

Reimer, Hans Ahlefeldts Bane, hilstes

som Feltmarskalk og Ridder af Danebroge; Wolf
Isebrand hed Greve af Oldenborg — og ingen

var ringere end Junker. De mange, til Dels ukendte
Instrumenter blæstes og strøges i vildtskurrende Mis-

klang af indenlandske Spillemænd, hvis hele Færdig-
hed ellers strakte sig kun til Trommer og Piber. De
lange med dyre Damasker dækkede Borde glim-

rede af Sølv og Guld og slebent Krystal og — svøm-
mede i kostbare Vine. Skaaler paa Skaaler lød for

Ditmarskens evige Frihed.

Saadan en Nat fulgte paa den evig uforglemme-
lige syttende Februar.

7.

Natten til den attende Februar. Aaret efter det

store Slag ved Hemmingstedt, fenstrede Reimer af

W i m e r s t e d t atter hos Telse Wollersien,
men ikke som hin Nat, da han piunter og let i Hu
dansede hen under den stjerneklare Vinterhimmel.
Tvivlraadig, ængstelig sneg han sig nu ad forbudne
Veje: Taage indhyllede hans Gang. Tøvinden peb i

hans vaade Lokker, og Uglen tudede sin tungsindige

Midnatssang fra Wohrdens Kirketaarn.
Han standsede foran den ærværdige Bygning,

livor hans Trofæ, det gamle Danebroge, hang
blandt fyrretyve mindre Faner, en Amindelse fra Fri-

liedskampen — en hellig Relikvie tor ufødte Slægter;

Krigerfryd hævede hans stolte Barm, og en Haabets
Straale tra^igte ind i Ynglin£?ens elskende Hjerte, eii

lys Tanke opklarede dets M(u*ke, som Lynet den
skumle Uvejrssky. Hurtig ilede han til Jomfruens
Bolig og pikkede sagtelig pa;i dt»t fra gladen* Tider
saa velbekendte Vindue.
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Del ;^'ik op |);in Klem. nti en l>;i*\riul«' SIcimn«'

hviskede: Er del dif^?

Luk bedre op, Tel s el jei( hnr ijodc Eflerrel

nin^er! svarede R e i m e r V\^c sa«n sn^teli^, je^ har
\a'ret i Meldorp.

Ak, R e i m e ri sukkede huii. I)li\ hcllnc
Ildenfor! je^ tor jo ikke tai^'e imod (\\^

Hvorfor ikke?^ vedblev han oi,' slod allerede

i Kammeret, >med Klosferet er del forbi. Dii bliver

hverken Nonne eller Abbedisse.-

^Hvorledes det?- spnr£:jte hnn ijlad, forhrl miu.

hvorlimde det gik til!'

>Der var da stor Forsanding, tog han til

Orde, > Prioren og bans Mimke, de otteogfvrretyve,

alle Præsterne og en stor Mængde Folk baade fra

Bven og hele Landet. Forst blev ophest et Brev fra

Erkebispen i Bremen, hvori han roste os alle sammen
for det gudfrygtige Indfald at ville oprette et Nonne-
kloster; han opmuntrede os til at stræbe med Byg
ningen og begave det rigeligt, saa vilch* han sende os

mange rare (sjældne) Relikvier, et Stykke af Kristi

Kors, en Stump af den hellige Jomfrus Svededuu og
meget mere, som jeg ikke kan huske. Denne Skri-

velse ledsagede nu Præsterne med mange fromme
Formaninger.

Den første, som svarede her])aa. var J o li a n

A r e n s: »Del er alt sammen meget godt -sagde han
— > Løftet er gjort, og det bor holdes; Penge har vi at

bygge Klosteret for; men hvor faar vi Nonner fra?

Han kunde ikke bare sig for at smaasmile, da

han sagde dette, for den Arens, ved vi nok. har

aldrig været nogen Helgen.

Det er vel den mindste Sorg, svarede Prioren,

en større Vanskelighed vorder det at vælge blandt

saa mange uden at fornærme nogen.

»Klosterløftet skal dog være frivilligt.^ spurgte

Arens.
>Det forstaar sig, svarede Prioren. tvungne

Løfter modtager Himmelen ikke.
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Hr. Pastor! raablf A r (^ n s overi^iven, kender
]e^ de Ditmarsker Pii?er ret, er der in^en af dem un
der (Je lialvtredsindstyve, som har Lvst Hl at li^aa i

Kloster; de vil vistnok lan.ijl tiellere giftes.

<

Der blev en Mumlen blandt de i»e.jstlii(e Herrer.

()i» Præsten her fra Wohrden .sai?de stodt: >Af en sal

Mand at være og en Landshøvding dertil taler I

noget verdsligt — letsindigt —
Saa blev Arens vred, vendte sig om imod ham

og sagde: »Verdslig eller ikke, jeg taler efter min
Overbevisning. Oi? det siger jeg eder: ingen Irette-

sættelser, Præsti Vi Ditmarskere bærer Agtelse for

eders Stand og det hellige Ord, I forkynder; men for

Resten, maa I erindre, er vi frie Folk, der hverken
bøjer os under Scenter eller Krumstav. Ingen Tvang
vil vi vide af at sige, ingen Truen og heller ingen

Lokken.
vingen af Delene skal bydes eder, svarede

Prioren; »men I vil dog heller ikke forbyde Kloste-

rets Oprettelse? eller hindre gudfrygtige Kvinder at

indtra^de deri?<'

»For mig,« raabte Johan Arens studs, »maa
der indtræde saa mange, der vil: men jeg tænker
endnu, at vore unge Kvinder hellere vil skaffe Fædre-
landet Forsvarere, som det altid kan behøve, end
sidde i ensomme Celler og dreje Rosenkranse. Og
hvad de gamle angaar, jeg tror heller ikke, de skøtter

stort om Klostertugt. Vore Kvinder er fødte i Frihed
saavel som vi.«

Den Tale fandt stort Behag undtagen hos de
geistlice Herrer, og Fogden Peter Nanne sagde:

Kanske vil det gaa, som Arens mener, og det

kommer alt paa en Prøve an: vore Meninger her
kan intet afgøre. ^

>Aa ja!« siger Arens, »lad os anstille et For-
søg! Her i Meldorp findes sagtens en tre Hundrede
giftefærdige og gamle Piger: kald dem tilsammen el

ler gaa til dem enkelt hvilket I selv behager ~ og
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dersom I du fani- Ja lios Irc al dfiii. ^mmm- jt*;^ al" i'i^cn

Forniiie \vc Solv-Lvsc'slai.'rr til Allcrrl i TTcidc Kirk<'.

saa svaMo som de findes i noi^'en anden.
»Det lader sii^^ hore! raal)te Heide Præst, vi

kan jo prove dette i^ndelij^'e FricMil naar vi tai/er liver

sin Gade, er det snart Ix^stilt: kom, mine Rrodre!
o^ hjaOp r)aa een Ganj:j Klosteret til Jomfruer og
Kirken til T.ysestai:?er!<^

Dc^tte sai^de han lystigt, og alle Pra^sterne (hn^
nu af Sted, hver sin Vej.

Medens de var borte, blev der snakket herom
baade frem og tilbage. C a r s t e n H o 1 m holdt med
de gejstlige, som han altid gør, og sagde blandt an
det: »Jeg ynder ikke denne sælsomme Bejlen: del

ser næsten ud, som om vi lod de Guds Mænd lobe

med Limstangen. Og sa^t nu, at de ingen hverver,

hvad beviser saa det? Hvilkc^n Pige kan vel over Hals
og Hoved bestemme sig til saa vigtigt et Skridt?

»Meget vel!« raabte Thomas Boye, »Sagen
er bekendt nok, de har haft et helt Aar at betænke
sig i, og hvad det angaar at holde Præsterne for Nar.

det har intet at betyde, saadan en Tur gør de hellere

end gerne.«

Saa blev Holm studsig og mente, at man her

i Landet ikke viste Kirken og dens Tjenere .Erbo^tii?-

hed nok: men Johan Arens svarede ham lii^e

saa studs: »Hvad Ærbødighed? gaar vi ikke i diM-es

Messer og Skriftestole og giver dem deres rundeliiic

Brød? Hvad vil du mere? Mod Kongevælde har vi

forsvaret os med Liv og Blod i disse mange Hundrede
Aar — lad ingen komme her og byde os Præste-

regimente! Vi er frie Folk og regerer os selv.v

Den Tale roste de alle sammen, og Mølleren
maatte tie stille. Det varede nu en Times Tid eller

mere, saa kom Præsterne igen, den ene efter den an-

den, men alle sammen slukørede og ganske mutte
paa Heidepræsten nær; han kom tra^kkende med to

gamle Piger paa over tresindstyve Aar, og efter dem
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fulgte en hel Stimmel unge Piger, som smiskede og

Inisede.

»Jeg lik lo tor eenl< raabte han muntert, »hvor

mange har 1 andre?«
De tvende Piger blev førte midt i Forsamlingen,

og Prioren spurgte dem nu: »Har I beraadt eder med
Gud og med eders eget Hjertelag, at I frivilligen vil

tjene Herren eders Livstid med Bøn og Sang, i Ly-
dighed og Kyskhed?

<

Hertil smilede mange, og de unge der bagved
knistrede. De sagde begge to ja. »Men,« lagde den
ene til efter nogen Betænkning, »jeg vil have frit

Forlov til imellem Stunder at besøge Slægt og Ven-
ner og ærbare Gildeslav!<s

»Og jeg,« faldt den anden ind, »vil ikke være
saa bunden, at jeg jo kan forlade Klosteret, om jeg

engang skulde faa i Sinde at forandre mig«
Da skulde du hørt, Tel se! hvilken Latter der

blev i den hele store Forsamling, og Præsterne —
kan jeg tro — de fleste af dem lo med. Da der blev

lidt roligt, sagde Johan Arens: »Kan I se, jeg

kendte nok vore Piger; de har bedre Lyst til Brude-
kransen end til Rosenkransen. Nonnekloster faar vi

aldrig her i Marsken.«
»Da kan vi faa et Munkekloster endnu,« sagde

Peter Junge, »vi lovede før Krigen at bygge et

Kloster, om Gud forundte os Sejr; vort Løfte bør vi

opfylde, og jeg ser ikke, hvorfor jo et for Munke ikke
er lige saa godt som et for Nonner.«

»Ogsaa godt!« svarede Præsten i Lunden, »og
saa meget bedre, som her altid er flere Teologer end
Præstekald i Landet. Lad os faa et Kloster i vor By;
det vil snart blive fuldt besat.«

Dette Forslag vandt almindeligt Bifald, og saa-

ledes blev da omsider besluttet, at et Franciskaner-
kloster skulde oprettes i Lunden. Du ser altsaa, kæ-
reste Tel se! at du fra denne Side har intet mere
at frygte.«
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-Ak, Reimer !<< sukkede hun, >>hva(i kan del

lijadpe os, vi er jo doy lige nær — liden, den dyr«

Ed lør aldrig brydes.«

(Jg hvorlor ikke? sagde han, lii ii\ein har
du allagl deiHie Ed? Til Præsierne; men Bispen er

over Præsterne, og Paven over Bispen. Han har Magi
lil at løse saavel som til at binde; kan han løse el

Klosterlølte — det ved jeg eroite Tiliæddet — kan
han ogsaa ophæve Gyldigheden af din Ed —

»Har jeg ikke aflagt den til Gud? indvendte
hun.

»Nej, vist ikke!< svarede han, »du har svoret til

Mennesker — Mennesker kan fritage dig for din

Forpligtelse. Hør engang, kæreste Pige! jeg har
faaet et lykkeligt Indfald; jeg drager til vor Skyts-

herre Erkebispen og taler for ham vor Sag baade
med Ord og med det røde Guld. Penge udretter all

i Verden, og saa meget har jeg dog af min egen
Arvepart og af mit Bytte i Krigen, at jeg kan købe
en lille Lap Papir, som tilintetgør dit halvt aflokkede,

halvt aftvungne Løfte.«

»Men om nu Erkebispen ikke vil, om han ikke

kan — ikke tør?« sagde T e 1 s e.

»Saa gaar jeg lige til Paven, < svarede den be-

stemte Ungersvend. »Der bliver sikkerlig intet i

Vejen, og der er ikke længere til Rom, end at jeg

jo paa nogle faa Maaneder kan vinde baa<le hen og

hjem.«
Med vaagnende Haab og ak I med vaagnende

Elskovs Lyst kastede Pigen sig i den blussende Vng
lings Favn.

8.

1 det paafølgende Efteraar red Carsten
H o 1 m en Novemberdag mod Aften fra Heide ind i

Holsten: hans Vej faldt igennem Neuenkirchen. Som
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han kom forbi del \c\stligsle Hus i Hyeii en nogel

afsides liggende Lade - hørte han derinde en klyn-

kende Stemme. Han holdt, stod af Hesten, handl

den i en Ring ved Døren og keg gennem en Aahning
ind i Fæmlet.

Der laa paa en Halmdynge en ung Kvinde med
sil nyfødte Barn paa Armen. Den nedgaaende Sol

lod gennem en Sprække i Muren falde en Straale lige

paa hendes taarefulde Ansigt. Varlig listede han sig

tilbage, satte sig igen til Hest og travede ind i Byen.
Han overvejede just med sig selv, om han skulde

meddele Ladens Ejermand eller Præsten den gjorte

Opdagelse, da han uden for et Hus saa tvende af

Byens agtbare Koner. Han holdt Hesten an, hilste

og sagde: »Hvad kaldes denne By?«
»I maa vel ingen Ditmarsker være,« svarede den

(aie, »siden I ikke ved, at den hedder Neuenkirchen.«
Holm smilede og rystede paa Hovedet: »Neuen-

kirchen kan det ikke være; Neuenkirchen har altid

haft Ord for en skikkelig By, saa godt som alle an-

dre her i Marsken; men denne lader til at være fuld

af Horer — i det første Hus, jeg kom til, saa jeg en.^

Kvindernes Forbavselse gik snart over til For-
bitrelse, og denne udbrød i en Strøm af Skældsord,
af hvilke »Løgner« og »Æreskænder« ikke var de
groveste.

»Saa sagtelig! saa sagtelig!« raabte Holm all

derimellem, »vil 1 blot umage jer til hin Lade her-

udenfor, kan I straks finde Kvindfolket med hen-
des nyfødte Horeunge, og selv vil I da se, om hun
liører eder til, eller om det er en fremmed, som gør
eder og eders By denne Ære.«

Med disse Ord sporede han sin Hest og red sin

Vej Øster ud af Neuenkirchen.
Efter at have ledsaget den dem ubekendte Mands

Henfart med fornyet Skælden begyndte de at tage

hans Ord i Overvejelse og besluttede at undersøge det

l>etegnede Hus. Nogle Naboersker, som deres høj-
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rostedt' Skænderi havde hidlokket, meddeltes denne
i\yhed, og alle ilede ud lil Laden.

Stiltiende nærmede de sig denne og liørte straks

el spædt Barns dæ^mpede Skrig. En eller den anden
kikkede gennem Hullel i Porten og saa ligeledes,

hvad H o 1 m havde sel.

Med tavse Tegn paa Forfærdelse og Afsky ilede

de tilbage ind i den Gaard, som Laden lilhorte. Da
Mand og Kone der havde fattet Sammenhængen i den
Fortælling, der fremførtes af flere Stemmer paa een

Gang, raabte den sidste:

»Saa skal ogsaa den og den flytte og føre hende
ud med samt hendes Unge! — hvem er hun?<

Det kunde ingen besvare; men alle var enige i, al

hun maatte være langvejs fra, saasom ikke en eneste

af dem vidste at have set hende tilforn. Saa glad paa
Byens Vegne, som man nu var ved denne Forvisning,

saa forbitrede blev dens Indvaanere — især den
kvindelige Del —- over slig Skamplet, paasat dem af

fremmed Liderlighed, Konen i Gaarden erklærede,

at Skøgen straks skulde udjages: men hendes Mand,
der ikke tog sig den formentlige Vanære saa nær til

Hjerte, mente, at man kunde forunde hende Husly
til næste Morgen, da hun og Barn ellers vilde

omkomme i den kolde Efteraarsnat. Heri fandt han
den heftigste Modstand hos de ærekære Koner; dog
skulde hans kolde Bestemthed til sidst have sejret,

hvis ikke en af dem uformærkt havde tilhvisket Hu-
struen, at han vistnok maatte have Aarsager, hvorfor

han med saa stor Ømhed tog sig af Horekvinden.
Den mistænkelige Ægtefælle gemte ikke længe

paa den meddelte Formodning, men sagde sin Mand
lige i Øjnene:

At dersom han ikke straks lod Kvinden ud-

kaste, kunde Folk ikke tro andet, end at hun jo

maatte være hans eget Bolskab.

<

Da steg det ditmarsiske Blod ham til Hovedet,
og mere rasende en<l nogen af Konerne raabte han:
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Før saadan en Mistanke skal falde paa mig, før

skal jt^g svide min ei(en Hytte af øg indebrænde det

førdømte Pak.«
Med et vildt Skrig bifaldtes denne grusomme

Beslutning. Manden sprang ind, rev en Brand af Ild-

stedet og for i Spidsen for alle Kvinderne ud til La-
den. Her bad vel den med Hensyn til hans Troskab
l)eroligede Hustru, at han vilde skaane deres Ejendom,
erklærede, at det var jo nok, naar Skøgen blev ud-

jagen, og greb ham om Armen for at holde ham til-

bage; men han, ophidset — som ofte de koldeste Ge-

mytter — lige til Vanvid, stødte hende fra sig, for

som en Hvirvelvind rundt om Huset og stak Ild paa
alle fire Hjørner af Taget. I nogle Øjeblikke stod de
forbavsede Kvinder stille og saa til; men da Luen
begyndte at slikke op ad del tørre Straa, udstødte de
et Rædselsskrig og ilede til Døren for at aabne den.

Den rasende Ditmarsker stillede sig foran samme
og værgede den med sin Brand, der, omsvinget i Luf-
ten, glødede og gnistrede de angribende i Møde; for

al den Hujen og Raaben hørtes endnu intet fra Hu-
sets Indre.

Hustruen, der havde bragt sin Ægtemage til saa-

dan Yderlighed, udfandt nu hurtigt et Middel til at

dæmpe Ildebranden i hans Sind.

»Er du gal?« raabte hun, > dersom du inde-

brænder hende, vil Folk sige, at du ikke turde lade os

se hende — luk op! luk op! at hun kan komme ud!
Det virkede. Øjeblikkelig omsindet vendte han

sig og rev Døren op: men og i samme Øjeblik skreg
de til ham:

»Taget falder! red dig! red dig!«

Han sprang baglæns ud fra Huset, og tæt foran
ham skred det brændende Tække ned for Døren.
Igennem Flammer, Røg og Gnister saas den inde-

spærrede springe hid og did med Barnet i sine Arme,
skrigende i Dødsangst om Hjælp og Frelse.

Døren var spærret, man for omkring til de andre
SI St Blicher: Samlede Nowller VI. 11
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[re Sider — oj^'saa her laa den brændende Vold
Re(inini^ var nniulii;, Halmen derinde viir nu ogsaa
anlændl — hele Huset var et Baal — snart hendøde
(le ulykkeliges Skrig i Luernes Buldren og Bragen.

1 denne samme Stund red R e i m e r fra flolsten

ind ad Dilmarsken, paa Vejen til Neuenkirchen og
Wohrden. Lang og besværlig havde hans Rejse væ-
ret. Bremens Erkel)isp kunde eller rettere vilde ikke
opfylde hans Ønske, han havde jo kun den tomme
Titel af Ditmarskernes Skytsherre, men ingen Magt
og ingen Fordel, han var kun det Skærmbrædt, bag
hvilket de stolte og ubændige Marskboere trodsede

Konger og Fyrster og skaltede og valtede efter Behag
i eget Land.

Reimer blev i Bremen først opholdt med tve-

tydige Løfter og siden rent ud afvist. Han drog nu til

Rom; men her var for den enfoldige og ligefremme
Marskbonde saa mange Krogveje at gaa, saa mange
lavere og højere Trappetrin at belægge med Guld, at

han først saare sent vandt op til den pavelige Trone
og naaede sine Ønskers Maal.

Med Dispensationen (Tilladelsen) paa sit glade

Bryst ilede han ud af den sidste holstenske Grænseby,
da han bemærkede hin Ildløs inde i Marsken. Den
forekom ham som et Glædesblus, antæ^ndl af den
elskede for at fejre og belyse hans Hjemkomst.

Langt ud paa Aftenen naaede han Neuenkirchen.
Paa den vestlige Kant af Byen kom han lige forbi

Brandstedet, hvor kun dunkelrøde Emmer, enkelte

fremspringende Gnister og den svedne Lugt tilkende-

gav hanij at her havde den Ildebrand været, som han
langt borte i Skumringen havde set. Ubekymret red

han videre ad Wohrden til, inderlig frydende sig til,

hvor sødt det dyrebare Brev vilde overraske den
længselsfulde Pige.

Det var Midnat, da han ved sin heftige Banken
vakte alle Mennesker i Hans Wollersiens
Gaard. Hvor er Telse?< var hans første Ord.
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Hun var to Dage i Forvejen gaael til Lunden al be-

søge sin Moster — lød Svaret. Næppe gav han sig

Tid til at vise Faderen det pavelige Løsebrev; paa en

af dennes Heste svang han sig og fløj af Sted til

Lunden. Der vidste ingen af T e 1 s e at sige.

Bespændt med tunge Anelser, mindende sig hin

sidste ej uskyldige Fenstren, kom han atter tilbage

og fyldte Huset med Forfærdelse. Ved første Daggry
drog alle ud at lede.

Intet Spor før ved Neuenkirchen; en Mand fra

Epperwohrden, som kendte Telse Wollersien,
havde mødt hende der hin Aften og, da han var

kommen hende langt forbi, med Forundring set, at

hun gik ind i den nu afbrændte Lade.
Den frygtelige Gaade var opløst. Hvad hjalp

det den hævnfnysende Yngling, den ulykkelige barn-

løse Fader, at de opvakte en Borgerkrig mellem de
tvende Byer? At Hundreder maatte udgyde deres

uskyldige Blod? at omsider Mordbrænderen blev ud-

leveret og paa det grusomste henrettet? De ^^nkeligl

myrdede kunde ikke mere kaldes til Live, og den
rette Ophavsmand til Ugerningen blev aldrig opdag?!.

1 Aaret 1559, da Ditmarskens Frihed gik til

Grunde, åa fem Sognefogder, de sidste tilbageblevne

af otteogfyrretyve, faldne i den fortvivlede frugtes-

løse Kamp — bønfaldende aflagde Kong Han s's

Ætling den herefter aldrig brudte, aldrig fortrudte

Hyldingsed: da var Reimer Våget af Wimer-
stedt en af disse fem, en gammel Ungkarl paa
toogfirsindstyve Aar.



De tre Klokker

(iaarden V e s I e r k j r 1 s I r u \) i^ller, som dcii

()i,^saa kaldes, V e s t e r k e j 1 s I r u p, lii^'i^^er paa en
slor Slette, hvilken paa Irende Sider indesluttes al

Lyngbakker og paa den fjerde al Silkeborg So. Den
har tilforn været anseligere end nu, da den foruden
G j d V a d og Balle tillige ejede S e j I i n g og
K r a g e 1 u n d; men ved Familiens Tiltagende blev

Herresædet efterhaanden delt imellem Sonnerne, og
paa denne Maade opstod s t e r k j e 1 s t r u p, der

ligger paa samme Slette som Stammegaarden,
Overgaard og K 1 o s t e r I u n d, hvilke sidste

for længe siden har tabt elhvert Spor af deres For-
tids Pragt og er nedsunkne til simple Bøndergaarde.

I Begyndelsen af det tolvte Aarhundrede boede
E s b e r n Sparre paa K j e 1 s t r u p, en Herre-

mand fattig paa Guld, men desto rigere paa Børn,
af hvilke en Søn ved Navn Ivar opofrede sig til

den gejstlige Stand og blev efter at have studeret i

Køln Sognepræst til G j ø d v a d og Balle. Jeg
kommer siden til at tale om hans tre Søstre, de bolde
Jomfruer J u t a, In g e r og T h y r a: men jeg tror,

jeg bedst iagttager Forta^llingens Gang, naar jeg la-

der E 1 s e 1 i 1 fra S e j 1 g a a r d træde op førend
hendes Veninder.

Hun var en Datter af Niels Ulf, en lige saa

ubemidlet Ridder som E s b e r n, hvis hele Ejendom
indskrænkede sig til nævnte Gaard, det lille Funder
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Sof^ii ()4> Funder Kirke, den Faderen med stor An
strengelse havde faaet fuldført og forsynet med
Klokke. Da Kjelstrup ikkun laa en halv Mils

Vej fra Sejl g a a r d, herskede en uafbrudt venska-
belig Forbindelse imellem Familierne; Mændene de-

lede Jagtforlystelserne med hverandre, Fruentim-
merne de stillere Glæder, og i hele Maaneder kunde
Pigebørnene fra den ene Gaard opholde sig hos deres

Legesøstre paa den anden. Især var dette Tilfældet

med Else Ulf; hun tilbragte den største Del af

Sommeren paa K j e 1 s t r u p. I Begyndelsen var del

Venskab, som bandt hende til denne Gaard, siden var

det Kærlighed; den muntre Knøs af Gud, som føjter

al Verden rundt, havde ogsaa fundet Vejen til Jyl-

lands Hedeegn og trykket en meget hvas Pil af mod
Elses og Ivars Bryst, og da de begge besad alle

d^ Egenskaber, der gør slige Pile indtrængelige, var

samme virkeligen trængt ind i Hjertet og havde tændt
en Lue, som brændte sammen i en Spids foroven og
blev ved at brænde med en ren og jævn og hellig

Flamme, efter at I v a r var bleven Præst og Else
Præstekone i G j ø d v a d.

Mere faar Læserne ej at vide om Parrets El-

skovsvaar; jeg vil ikke trætte dem med at føre dem
omkring i den Labyrint, Amor lader sine Skolarer

(Elever) gennemvandre, inden de naar Rosenvangen.
Men saa haaber jeg igen, at de tillader mig at dvæle
noget længere ved Ivars og Elses ægteskabelige
Liv. Jeg gør det saa gerne: thi, ak! ogsaa jeg var en-

gang i Arkadien, og jeg behøver blot at forandre
Navnene for at kunne sige: det er mig selv. jeg for

tæller om.
E 1 s e 1 i 1 var sin Mands højeste Lyst: at mildn^^

hans Sorger, forhøje hans Glæde, dertil helligede

hun sit hele Liv, ham indesluttede hun i sine Bonner
til Gud, ham sysselsatte hendes Tanker sig med, naar
han var fraværende. Af en brav Moder havde hun
lært Flid og Huslighed, og hun anvendte disse Dv
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(ler til al Iredu om I \ a i s lillriMlslird o^ .>ikic iiaiii

for Nærin^ssor^'er. Ku'rlif^' |)lej(Mle hun ham i Syg-
dom: vennohnld fjornede hun enliver Ting fra hans
Side, som kunde gore ham fortræden og ncdslaaet.

Hun var at ligne med en god Engel, et harmhjerligt
Forsyn skikker os dødelige l'or al lette vor Vandring
igennem Forkrænkelighedens Land. De Glutter, hun
skænkede Manden, opammede hun selv, og de trive-

des og voksede op til rochnossede Drenge og Piifer.

Endnu viser man den Plet ])aa det yderste af E h-

beshøjene ved G j ø d v a d, hvor hun om Scm
dagene sad med sine smaa og ventede paa den kære
Fader, naar han kom fra Annekset, da hun og Rol
lingerne tog Plads i Vognen og hele den IvkkeHge
Familie kørte langsomt op ad den sandede Bakke til

deres hyggelige, af Linde beskyggede Bolig, hvor alle

gode Genier syntes at have opslaaet deres Pauluner.
Var det at undre over, om Ivar trykkede sig

ved at tage ud? Den, slig en Venneviv vorder til Del,

øser jo af eget rige Væld, hvad intet uden for hans
Tryllekreds kan give ham. Munter gaar han til sine

Sysler, ufortrøden bærer han Livets Byrder, og lige-

som Fred og Kærlighed gennemstrømmer hans hele

Væsen, saaledes ytrer den sig i al hans Daad, og han
udbreder saa meget hellere Velsignelse omkring sig.

som han selv føler sig velsignet af Himmelen. Eder.

T Daniens (Danmarks) Møerl være denne Beskrivelse

helliget, I vil, det er mit søde Haab. blive saadanne
Hustruer for eders Mænd, og et Himmerige paa Jor

den vil udbrede sig fra eders Arne!
Men hvad er jordisk Lykke? En Plante, lig hin

Profets, der gik ud, som han allerbedst vederkvægede
sig under dens Skygge. Hildebrands (Pavens^

ugudelige Bulle, hvori han forbød Præsterne at gifte

sig og paalagde dem, der var gifte, al skille sig ved de
res Koner, kom endeligen oi?saa til Danmark. I et-

hvert Land, hvor denne Bulle hidtil var bleven be
kendtgjorf. havde den mødt alvorlig Modstand: men
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vort Fødeland viste. Den stred for sin huslige Lykke
som for Livet, og den Haardnakkenhed, hvormed de

danske Præster forfægtede Menneskehedens Rettig-

heder, bevægede Gregor den Syvendes Eftermand til

at meddele en og anden Bevilling til at forblive gifi,

saa længe den nærværende Hustru levede.

Men slige Bevillinger var kostbare og krævede
betydelige Ofre, og Iva r og Els e havde intet al

byde Roms Biskop uden deres Taarer. Den førstes

Studeringer havde medtaget saavel den Arv, der til-

kom ham efter hans afdøde Moder, som den, han
fremdeles kunde vente sig efter Faderen, der desuden
endnu havde seks Sønner og tre Døtre at forsørge.

Heller ikke var Niels Ulf paa Sejlgaard i

Stand til at yde nogen Hjælp; meget mere, han
maatte sætte sig i Gæld for at ruste sig til Ledings-
toget, Kong Niels agtede at gøre. Hertil kom, ai

E s b e r n havde formedelst Fiskeriet i Silkeborg

Sø lagt sig ud med Biskoppen, som boede paa Slot-

tet, Søen nævnes efter, saa at denne intet vilde gøre

for det ulykkelige Par. Havde C a 1 i x t u s faaet

Efterretning om den Jammer og Hændervriden, de
Sukke og Veklager, der fandt Sted i den Præstebolig,

som nyligen havde været Glædens og Rolighedens
Hjem, han maatte have været det værste Uhyre af

alle dem, der har siddet paa St. Peters Stol, hvis

han ei havde skikket Tvår Bevillingen gratis. Men
han fik intet at vide.

Saaledes stod Tingene, da en kvindelig Pilegrim
en Nat meldte sig ved Præstens Dør og forlangte at

komme ham i Tale. Ivar modtog hende i sit Stu

derekammer, men studsede, da han i hende opdagede
sin Søster J u t a.

»Hvad <s raabte han; men Jomfruen afbrod
ham med den Begæring: »Optegn mig i en Hast den
nærmeste Vej til Rom!«

Til Rom? gentog Ivar, er dw ved dit fulde
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Vid? Hvad vil du i Rom? O^' i dcniu' Dra^'t / .1 u I a'.

du har jo dof,' in^'cn Synd al udsone?-
T (icnne Dra^t vandrer jeg tryftgesl. Jej^ har.

henedidet være Krist, inlel al bede om for mig selv:

min Gang gælder alene dig og E 1 s i» 1 i II

Derfor lonne dig den llojesle, dyrebare Soslerl

Men hvordan tænker dn at kunne udrette noget hos
den hellige Fader? Hvad har du at byde? Tilhied

forstaar han jo ikke engang dit Tungemaall^
»Har du ikke sagt, at Eskild, vor Moders

Frænde, er i Rom? Han vil nok fage sig af vor Sag.

Dine Spørgsmaal og Indvendinger forsinker kun Ti-

den; opfyld min Begæring og lad mig vandre med
Gud.«

»Men hvad vil vor Fader sige, naar han kommer
fra Fejden!«

;Jeg tænker, Niels Drot holder ham længere
ved Hæren, end Rejsen holder din Søster, og sæt, han
kommer, han vil, han maa bifalde vor Beslutning.

Men sink mig ikke, Ivar. Intet rokker mit Fore-

havende, Loddet er kastet!«

Præsten vilde atter tale: men J u t a holdt ham
for Munden, leverede ham en Pergamentslrimmel og
bad ham paa samme at optegne Stederne, hun skul-

de igennem.
Saa snart iiun havde faaet den tilbage, bød hun

Farvel med de Ord: »Dig og Else Gud befalet! I n\

rigt ren Mund for den Silkeborg Bisps Skyld!

Den over al Maade forundrede Broder stod som
en, der pludseligen vaagner af en sælsom Drom: han
vilde næppe tro, hvad han havde set og hort. End(*-

ligen fattede han sig og gik i al Stilhed til Stalden,

hvor han blot lagde et Dækken paa en af Hestene og
begav sig til K j e 1 s t r u p for at faa nærmere O])-

h sning i denne besynderlige Sag.

Her berettede nu Inger og Thyra ham, al

de havde forenet sig med deres valfarende Søster om
;d redde ham og hans Viv, og at Ivodkastning havde
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afgjort, hvo al dem der skulde drage til Rom. Be-

tingelsen, under hvilken de haabede at erholde Bevil-

lingen, var det ikke Ivar muligt at afTritte de væne
Piger: ikkun saa meget gav de ham at forstaa, at de
narrede det bedste Haab, maatte kun J u t a 1\ kke-

ligen naa den pavelige Hovedstad. For at dølge hen-

des Bortgang vilde de foregive, at hun var bleven syg
og tillod ingen at pleje sig uden alene Søstrene. Paa
den Maade skulde den højærværdige Herre paa Slot-

tet histovre ej faa Lejlighed til at lægge Hindringer
i Vejen for deres Plan. Vedblev han imidlertid at

ængste Iva r, kunde denne sende sin Hustru med
Børnene til dem og være forsikret om, at de som æT-

lige Søskende vilde hjælpe dem begge at tømme
Kalken.

Med disse Honningdraaber vendte den ulvkke-
lige Mand tilbage. Else, hvem han ved Afskeden
blot havde sagt, at en bodfærdig Synderinde havde
bragt ham Bud fra K j e 1 s t r u p, og at hans øjeblik-

kelige Nærværelse der var nødvendig, laa, medens
han var borte, og grublede over, hvad det dog kunde
være, der ved Nattetider drev hendes elskede Hus-
bonde fra hendes Side, og da den korsbøjede sjælden
huser glade Anelser, forestillede hun sig ogsaa nu det

værste. Men man tænker sig letteligen hendes Over-
raskelse, da I V a r en Times Tid efter traadte ind i

Sovekammeret og aabenbarede hende den hele Hem-
melighed. Resten af Natten tilbragte det fromme
Par med at trøste hinanden og bede for den Skyts
aand, Forsvnet muligen kunde have udset til deres
Bistand. Ihvor lidet Haal) .1 u t a s modige Vandring
endog gav de hiælpeløse, holdt de dog fast ved sam-
me som den skibbrudne ved den svømmende Planki'.

En Uge forløb, og Biskop Peter lod I v a i

kalde til S i 1 k e b o r g. Han forlod sin Hustru under
en dødli^nende Afmagt og Ireu sønderknust ind for

(len gejstlige Herre.

T har endnu, som jeg hører, ikke opfyldt dtMi



170

lu'llii^;' Faders l^iid! tordncdr Pnclaten, og lor

nllii,'evel fare fort med al forrette Pra^steemlxnletl'

Ivar tav oi^ trak paa Skuldrene; Bisix^n blev

ved: ;> Enten nedheij.^er I eders Kald eller I skaffer jer

K\inde af Huset. Inden tvende Solema'rker vaTe del

sket: hvis ikke, er I forfalden i den helli^<* Kirkes
Rand!

Men, eders Højærvær(lighedl< gav (ien sitrende

Mand til Svar, der gives dog Præster, som har faaet

Benaadning i denne Henseende. V(hI eders l)!'\aaLme

Hjælp
»Sligt kan 1 ingen Regning gore paal' faldt Hi-

skop Peter ham i Ordet med en Mine, hvori baade
Haan og Vrede udtrykte sig, »hvad har I at forjætte

den hellige Stol for en saadan Renaadning? og des

uden «

Han holdt pludselig inde, da han følte del unas
sende i at røbe sit Had til den kjelstrupske Familie.

Imidlertid var det ikke dette Had alene, der

gjorde Flykleren saa forpikket paa at sønderrive det

ømmeste Baand. Nej, han havde set Ivars elske-

lige Hustru og fattet det smukke Anslag at tage hen-

de til sin Konkubine, naar han havde faaet hende
skilt fra hendes Ægtefælle. Han affærdigede derfor

Ivar med de Ord: »Som sagt, inden tvende Sole-

mærker. Hører I?<^ Med vaandefuldt Hjerte maatte
nu Ivar føje Anstalter til at bringe Else med de

tre af Børnene til sine Søstre: det fjerde Barn be

holdt han hos sig til Trøst i sin Elendighed. Skils

missens Kvaler formaar min Pen ikke at beskrive: vi

vil derfor gaa dem forbi og se at træffe vor Pilegrim

|)aa Vejen til det tilslørede Sodoma.
Uden at friste noget Eventyr var Juta kom

men til Innsbruck, hvor hun besluttede at for-

blive en Dag over for at udhvile sig af sin ilfærdige

Rejse. I Herberget traf hun Erkebisp Asgers
Famulus (Medhjælper), der vendte tilbage fra et

Ærinde, han i Rom havde udført for sin Herre. Den
Glæde, Landsmænd altid føler ved at mødes paa frem-
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ineci Grund, besjælede dem beg^e og virkede et Slags

gensidig Fortrolighed. Med Navnenes Fortielse aaben-
barede J ii t a den unge Mand sin Rejses Med, og han
meddelte hende Anbefalingsbreve saavel til E s k i 1 d

som til Kardinal C o r n e 1 i o, hvilken, lig B o r g i a

i de senere Tider, i Særdeleshed tog sig af den dan-

ske Nation i Pavestaden.
Da Gregors Bulle havde skilt Svend —

saa hed den gejstlige — ved en af Sjællands blaa-

øjede Piger, med hvem han havde tænkt at ville bo
og bygge, følte han saa meget større Medlidenhed
med de stakkels Embedsbrødre, som allerede havde
bygget, og han gav den indtagende Jydepige, hvis

Søsterkærlighed i høj Grad rørte ham, mange gode
Raad med paa hendes Pilegrimsfart, gjorde hendi*

bekendt med Pavens Karakter og formanede hende
fremfor alt til at vise sig gavmild mod de i hendes
Fødeegn nybyggede Stenkirker, da hnn fornemmelig
(ierved vilde vinde C a 1 i x t u s for sin Sag. Ende-
ligen føjede han til: »I gaar til Ulve i Faareklæder.
skønne Mø! og maatte vel have en Beskytter nødig.

Havde I kommet en Maaned tidligere, skulde I have
fundet en saadan i mig; dog, Gud, som har ført eder

hidindtil, vil ogsaa føre eder fremdeles!

<

Henrik Grell, en sachsisk Grevesøn, der

som Jurist havde endt sine Studeringer i Bologna,
var fulgt med Svend til I n n s b r u c k. De hyp-
pige Samtaler, hans Rejsefælle havde med J u t a,

gjorde ham opmærksom paa Pigen: jo længere han
betragtede hende, desto smukkere forekom hun ham,
og han erkyndigede sig hos Famulus'en om, hvo
hun var. Ved at høre, hvad hnn havde i Sinde at

gøre for Broderen, og hvor meget hun trængte til en

hiælpende Ven, var hans Interesse for den favre

Pilegrim tiltagen, og han begyndte allerede at vakli'

imellem Kærlighed til Hjemmet og Attraa efter at se

Rom. I Bologna havde han næret denne Attraa, og
ikknn hans Morbroders Svijdom, der før sin Død
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licn^Mcs eller mI lale med liaiii. Imxde hiiidrel linin i

fra Uiiiversilelssladen al besove den klassiske Bv. 1

T n n s 1) r II c k niodtoj;' han Eftcrretninj^' om Morbro
dorens Dod ot? Tostamenie, i Kraft af hvilkel han var

indsat til Arvini^ af dennes Gods Horn han sen:
hans Faders Brev, som meldle ham delle, L,'av ham
tilli!?e Tilladelse til at vende lilbai!e til Rom, da Fa
deren imidlertid vilde paatai^e sii( Godsets Restvrelse.

Men han var nn enirani,' kommen paa tysk Grnnd.
den kaM'o Fædrenebolii,' trak hans nforda"rvede

Hjerte med macfnetisk Kraft til si^', jo nærmere^ han
kom samme: desnden havde han i Svend fnndel

en Stalbroder, han med hver Dat( fik mere Godhed
for, OQ som han £>lædede siir til at knnne vis* omkrini;

paa sit dejlige Landirods; dette ^iorde, at Væsjtskaa-

len sank temmelii? dvbt til Fordel for Saehsen.
Men nn saa han J n t a, hørte om hendes vakre

Daad, rørtes over hendes forladte Tilstand, na LaMirj-

selen efter Rom vaa£?nede paa ny i hans Hierte. En
saadan Rejsekammerat var doj-j noiret iransk? andel

end BiskoD A s i? e r s Famnlns: desuden knnde han
jo blive Jomfrnen til mam?foldia Nvtte saavi^l naa

Rejsen som i R o m, 0£? hvad vilde hans Samvitticfhvi

siije, om han overlod en saa elsVværdiir Skabninir til

si£f selv? Kort, her var et Tilfælde, hvori al den
Skolastika, Ynijlincren havde lært i Bologna, ndret

tede lii?e saa me^^et som Danaidernes VandbaM-en.

Han demonstrerede pro o£r kontra: han fjorde Svi

lo.irismer (Fornnftshitninøor) i Hobetal: men naar del

kom til ercfo, ia, saa var han lii?e nær.
Endelii? indtraf en Bet'ivenhed samme Daij i

I n n s b r n c k, som cfjorde Udslatjet. En Blylækker,

der arbejdede paa Taarnsniret, oa hvis Hus laa Vx^c

over for Herberi?et, blev braf't dod o^ sonderknnsl
hjem. Sori^en over denne Ulvkke forøgedes endnu
mere ved den Fatticfdom, hvori Enken med hendes
smaa befandt s\a: hnn ejede ikke eniranir det, hnn
knnde lade Manden anstændiiji begrave for. Den
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danske Pilegrim var straks redebon til hendes Hjælp:
hun gav hende nogle al de til Rejsen bestemte
Guldstykker, lovede paa Hjemvejen at tage et al

hendes Pigebørn med sig og være det en Moder, og
endnu ikke nøjet dermed, lod hun sin Handske gaa
omkring iblandt Herbergets Gæster for at indsamle,

hvad der kunde va^re klækkeligt til Blytækkerens Be-
gravelse og Enkens Lindring for en Tid.

Rørt over Jutas Medlidenhed og indtagne af

hendes behagelige Væsen, gav de fleste langt runde-
ligere, end Tilfældet vilde have været, hvis en Ind-

samler af Fortællerens Køn havde ladet Baretten gaa
om. Jeg behøver næppe at erindre, at Henrik
G r e 1 1 ingenlunde var den karrigste. Men denne
Handling af Pigen bestemte den unge Greve til at

ledsage hende paa hendes øvrige Vandring. Svend
maatte derfor bytte Kaar med sin Landsmandinde og
rejse ene. Henrik begav sig med den lille Karavane
af Pilegrimme, Købmænd og et Par Munke tilbage,

fast besluttet at være den overordentlige Møs Skyts-

helgen. Hurtigt fortsatte de Rejsen over Majland
til Genua, hvorfra et Skil) førte dem lykkeligen til

Rom.
Efter at have sørget for et anstændigt Herberg til

J u t a gjorde Henrik sig Umage for at opspørge
Eskilds Bopæl; da denne var funden, fulgte han
selv Jomfruen did.

Paa Vejen strømmede hendes Hjerte over af

Taknemmelighed for al den Omhu, han hidtil havde
vist hende. »Gud har sendt mig en god Engel i

eder!« sagde hun, »og jeg antager denne Naade af

ham som et Tegn paa, at mit Ærinde vil vorde hel-

digt I«

Henrik var aldrig for at indhøste Tak for

sine veldædige Handlinger; han søgte af den Aarsag
at give Samtalen en anden Vending og spurgte: > Ken-
der I noget til den Mand, I agter at besøge?«

»Nej,« var Jutas Svar, »jeg ved kun saa me-
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gel, al han w beslægtet med inii) atdodr Modn ; men
jeg har aldrig set ham!«

-Hvad sagde Svend (jm ham?<
>Han beskrev ham som en æresyg. mmii Ini tuf-

sten brav Mand!<
»Men I fik jo ogsaa en Skrivelse til en al Homs

Stormænd?«
»Ja, til Kardinal C o r n e 1 i o. Men denne Herre

- tør —- ingen Ungmø besøge! <^

»Hos ham gør jeg alting af for eder: \ær kun
rolig og stol under alle Omstændigheder paa min Hi

stand!«

Overvældet af en Følelse, der tidt med Taknem
meligheden lister sig ind i det troskyldige Hjerte,

uden at dette i Førstningen ved at gøre sig Rede for

samme, traadte J u t a ind i Eskilds Hus. H e n-

r i k lod sin Tjener, som i nogen Afstand havde led-

saget dem, gaa bort for at opspørge Cornelio:
selv begav han sig ind i Skriverens Stue for at oppe-
bie Jomfruens Tilbagekomst og gelejde hende hjem.
Da J u t a havde meldt sig som E s b e r n Spa r-

r e s Datter, modtog Eskild hende med Høflighed

og førte hende til en Stol, medens han læste Brevet,

Svend havde medgivet hende. Han studsede ved
at læse, hvad hun havde gjort for sin Broder, saa

med Beundring paa Pigen og læste videre; endeligen

rystede han paa Hovedet og sagde: »I har for en
Broders Skyld paataget eder en besværlig og, som
jeg frygter, frugtesløs Rejse, min bolde Frænke!
Slige Dispensationer koster meget, og jer Fader er

ikke rig!«

»Min Fader skal heller intet bidrage, højærvær-
dige Herre! det er alene mig og mine Søstre!«

»I og eders Søstre?« afbrød Eskild, og hans
Forundring tiltog, »og hvad har da I at kunne
byde?«

»Den Arv, vi har modtaget efter vor salig Mo
der!<^
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Eskild foldede Hænderne, som om han bad
for Fru Sparres Manes (Sjæl), tav en Stund og

sagde omsider i en rørt Tone: »Ak, kære Pige! det vil

nok lidt forslaa. Men er det da saa smertelig en Sag
for I V a r at forskyde sin Hustru? Flere Præster har
dog gjort det!«

»Del Baand, som omslynger min Broder og hans
ædle Viv, er knyttet for Evigheden. Havde eders

Højærværdighed set Parret i dets lykkelige Dage, set,

hvor ømt den ene fredede om den andens Vel, hvor
glade de saa paa deres Kærligheds Panter, som den
gerrige paa sine Skatte, hvor inderligt de takkede
Gud for deres Held og udbredte ved deres Eksempel
ægteskabelige Dyder rundt omkring dem, og var I nu
Vidne til deres Jammer, hørte I de Sukke, som
trænger sig frem af Hustruens Bryst, skuede I de
Taarer, som strømmer ned fra Mandens Øje, den
Vaande, de uskyldige Børn ytrer over Forældrenes
Kvide, I vilde «

Biskop Eskild klappede Pigen paa Kinden og
afbrød hende med de Ord: »Din Søsterkærlighed gør
dig ordentlig veltalende, min gæve Frænke! Vær
forsikret om, at jeg skal anvende alt, hvad der staar i

min Magt, for at forebygge din gode Broders Ulykke.
Men hvad har I sjældne Søstre da egentligen i Sinde
at byde den hellige Fader for Bevillingen?«

»Vi vil lade trende Klokker støbe i Lybek,
en til Balle, en anden til Kragelund og den tredje til

Sejling Kirke!«

»Kan eders Mødrenearv ogsaa strække dertil ?v

»Hvad der maatte mangle, laaner vi og pant-
sætter vore Smykker!«

»I Sandhed, jeg har Aarsag til at være stolt af

slige Slægtninge. Jeg skal anbefale din Sag for Hans
Hellighed og Kardinal C o r n e 1 i o, han er en Ven af

(len danske Nation!«

Men «

Glem ej, hvad du vil sigelv faldl Eskild
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Ilende i Ordet o^' f{ik til Doreii lur at kalde paa sin

Skriver. Han hoverede denne S v e n d s Brev o^^ hod
liani i Overensstemmelse med samme at (jpsælle en
Anso^'nin^^ lil Paven i .1 ii I a Sparres Navn for

hendes Broder Iva r, So^mepræst til Gjodvad og
Balle, Aarhns Stilt. Skriveren hviskede sin Herre no-

get i Øret, og denne vendte sig til Jomlruen: Du har.

som jeg hører, en Ven, der har ledsaget dig hid; hvo
er det?«

J u t a beretlede, med hvilken Ædelmodighed
den unge Grev Henrik havde taget sig af hende,
og Skriveren fik Befafing til at indbyde Ynglingen.
Eskild takkede ham for den OjuIuk han havde
vist den forladte Pige, lod nogle Forfriskninger brin

ge ind og indbod dem begge til at spise hos sig den
følgende Dag. Endeligen erindrede han sig J u t a s

»Men«, hvilket han havde standset i Farten, og
spurgte, hvad hun vilde sige dermed. Hun ytrede

Betænkelighed ved personlig at gøre Kardinalen sin

Opvartning.
»Hvi saa, min Pige?« spurgte Biskoppen, »Cor-

n e 1 i o er en artig Mand — dog, jeg kan vel tænke,

føjede han til med et Smil, »Famulus'en har sagtens

sladret af Skole. Nu, kan jeg hindre det, skal jeg:

men i al Fald kan du tage din a^delmodige Beskytter

med dig; under hans Ægide (Beskyttelse) er du sik-

ker. Gud med eder begge!« De bojede sig for Pra^-

laten og forlod Værelset.

Tjeneren, hvem Henrik G r e 1 1 havde sendt

bort for at opsøge C o r n e 1 i o s Palads, var endnu
ikke kommen, hvorover han og Juta besluttede al

bese nogle Oldtidslevninger i Na^rheden.

Den sidste blev ikke lidet overrasket ved pludse-

ligen at høre sig tiltalt i Modersmaalet af en næppe
voksen Dreng, der var klavret op paa en af Marmor-
blokkene.

Det var den siden i Historien saa berømte Saxo
(i r a m m a t i c u s, hvem Plejefaderen, som stod i
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Eskilds Tjeneste, havde taget med sig til Rom.
Ved i Skrivestuen at høre Henriks Fortælling

om J u t a s Pilegrimsgang og dens Aarsag, var han
bleven begærlig efter nøjere at beskue denne over-

ordentlige Landsmandinde og nyde Lykken af

hendes Samtale, til hvilken Ende han havde fulgt

hende og Greven, da de forlod Eskilds Hus. Med
et Spring stod han for Jomfruen og tilbød sig at op-

lyse hende og hendes Ledsager om de paa Pladsen
værende Ruiner. Efter hans Forklaring var de Lev-
ninger af Bellonas Tempel, hvor Umennesket S y 1 1 a

engang havde staaet og skæmtet over de ulykkeliges

Jammerskrig, han lod omkomme udenfor, da han
paa een Gang havde dømt henved 40 Raadsherrer og
omtrent 1600 af Ridderstanden til Døden.

»Gavlen, I ser histhenne,« sagde Drengen, »og

som har holdt sig saa godt mod Tidens og Barbarer-
nes Ødelæggelser, skal have udgjort en Del af Patri-

cieren C o r u n t u s's Bolig. Denne Senator blev un-
der M a r i u s's og C i n n a s Forfølgelse reddet ved
sine Slavers List; thi da disse havde faaet fat paa et

dødt Legeme, en Sag, som i de Tider ingen Vanske-
lighed fandt, opstablede de et Baal, og just som de
kom, der skulde gribe og henrette C o r u n t u s,

stak de Ild paa Baalet og foregav, at det var deres

Herre, de havde kvalt og brændt!«
Han pegede til venstre: »Paa hin Høj laa den ka-

pitolinske Jupiters Fanum, hvilket M a n 1 i u s for-

svarede saa kækt imod Gallerne, men som sank i

Grus, da den Korsfæstede plantede sine Trofæer paa
Roms Mure. Samme Skæbne havde de andre Gude-
templer, paa hvis Grundvolde kristelige Kirker oi^

Kapeller nu knejser. < Paa denne Maade for den i

Krøniken saa bevandrede Dreng fort og viste allerede

d^n^ang, hvad han vilde blive.

Jeg har smaaligen søgt efter denne Omstændii.:-

hed i Saxos Historie, men ikke fundet samme. Den
St. St. Blicher: Samlede Noveller VI 12
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^'(xle Mand kunde dog Vi^e saa vel have optegnet den
som saa meget andet.

Imidlertid var Tjeneren kommen tilbage; H e n-

r i k og J 11 t a tog Afsked med den vakre Saxo, og
den første udbad sig hans Ledsagelse, naar ban vi-

dere vilde se sig om. De naaede snart Maleren G i o-

V a n n o s Hus, hvor J u t a logerede, og Henrik
ilede hjem efter at bave udbedet sig bendes Tilladelse

fil at besøge hende, naar han bavde talt med C o r-

n e 1 i o. Saa snart ban var paa sit Værelse, satte ban
sig ned og forfattede et latinsk Bønskrift paa J u t a s

Vegne, bvilket ban, ifald det bebøvedes, vilde over-

række Kardinalen, bvem ban om Eftermiddai^en ag-

tede at gøre sin Opvartning. Den øvrige Tid tilbragte

ban med at tage et Bibliotek i Øjesyn, Eskilds
Skriver bavde givet bam Anvisning paa. Han var

beldig nok til at træffe paa det justinianske Corpus
Juris, og ban besluttede at bellige Formiddagstimer-
ne i Rom til at afskrive dette i sit Slags dengang
sjældne Værk.

Den Roligbed, Juta nu nød, brugte hun til at

holde Regnskab med sit Hjerte. Da hun forlod

Kjelstrup, var Broder- og Søsterkærligbed ben
des berskende Følelse, og den boldt enbver anden
ude til Innsbruck. Fra denne Bv af rakte Tak
nemmeligbed den Haand og fulgte Skridt for Skridt

med den lige til Roms Porte. Og ber i R o m selv!

Det er en Anmærkning, jeg engang bar læst bos

en Vismand, jeg busker ej bvilken. at naar Takn^m
meligbed i en vis Grad finder Sted imellem unge Per-

soner af forskelliiJt Køn, den da letteligen gaar over

til en ømmere Tilbøjeligbed. Var dette Tilfældet med
Juta? »Nej!« svarede bun siij selv og 5?ik op og ned
i Kammeret for at bringe Blodet, der paa no^en

Tid bavde begyndt at stige stærkt til Hovedet, til at

tage sit sædvanlige Løb, »nej, jeg ønsker uen dyre-

bare Yngling det bøjeste Maal af Lvkke, nogen døde-

lig kan naa; videre gaar mine Følelser ikke videre
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maa de ikke gaa. Hvor intet Haab er, maa Kærli£?hecl

heller ikke være. Han en r\^ Grevesøn, jeg en fattii,^

Adelsmands Datter «

Hun blev afbrudt; hun syntes at høre en sai?te

Surren; det var Trærin.t^en med Buen, der hviskede

hende i Øret: Men Kærlighed ^ør alle li.^e! Hun
dvælede en Stund ved denne Røst; endelii^en raabte

hun og lagde Haanden paa det bankende Hjerte:

»Nej, nej! men jei? vil aldrii? glemme ham; min Er-

kendtli£?hed skal følije mia til Graven; i mine bræn-
dende Bønner skal jeg indeslutte ham, og naar han
fjernt fra mig «

Nu kunde den arme Pige virkeligen ej faa mere
frem: Taarerne glinsede i hendes Øjne, og Monolo-
gen (Enetalen) svandt hen i ene vemodige Forestil-

linger, dem mine Læsere ogLæserinder formodentligen
kender af Lafontaine og derfor fritager mig for at

beskrive.

Omsider slog Klokken tolv: Værtens Datter kom
for at sDørge h^nde. om hun vilde snise naa sit Kam-
mer eller med Familien. De havde just ikke godt ved
at gøre sig forstaaelige for hinanden; imidlertid var

den muntre romerske Brunette temmelig beløben i

Minespil, og hun brugte Læber, Øjne, Hænder og
Fingre med en saadan Behændighed, at hiui ej alene

fik sit Spørgsmaal besvaret, men førte endog en hel

Samtale med den fremmede om lang Rejse, mødige
Ben, den liae over for liijgende Kirkes Navn, Pavens
Pomn, Faderens Malerier, af hvilke der hani:^ no^le
bibelske Stykker i Værelset. J u t a fattede nopret og
bifaldt det øvrige med et Nik eller med det danske
>>Ja«, hvilket vel ogsaa tidt er kommet flere tilpas

ved sliire Leiliøheder.

Under Middacrsmaaltidet, som vor rejsende bi-

vaanede nede i Stuen, blev Samtalen paa anførte
Maade fortsat, og omendskønt den cfode Maler uafla-

delig raabte: »Capisco!<^ (jeg forstaar), var han
dog, da han stod op fra Bordet, næsten lige saa klog.

12*
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som (la han satte si^. Sin slnrsti* Fornojelse land I

J n t a i at spoi^c med lians sniaa. hvilko syntes aller

bedst at forslaa lienrh' ()^^ ua^jlcl Moderens Ska*nden.
klyngede si^ om den venlige Mo, rækkende hende
snart en Dukke, hun skulde pynte, snart en Fløjte,

hun skidde ))hese i. De L'amle smilcMle med indcM'liijt

Velbehai^ til den huslii;c* Scene.

Efter at være kommen paa sit Værelse ii/en loii

J u t a sin salig Moders Smykker frem af del for-

borgne Gemme, hvori hun havde indsyet dem. De
bestod af Kæder, Ringe og nogle Ædelstene og skulde
efter Søstrenes Bestemmelse deponeres i Rom som
en Borgen for deres indgam?ne Fornligtelse, indtil

Klokkerne kunde anskaffes. En af Ringene, som var

.1 u t a s egen, havde hun set sig nødt til at sælire i

Innsbruck for at bøde paa det Hul, Blvta^kke

rens Understøttelse havde gjort i hendes Rejsefond.

Den var af massivt Guld med en Safir i Midten. Hen
des Landsmand Svend havde været hende behjæl-

pelig i at faa den afhændet til den højst mulige Pris.

Som hun nu var i Færd med at efterse og op
pudse denne Skat, lod Henrik G r e 1 1 sig melde.

Han havde været hos C o r n e 1 i o oii overleveret

denne det af J u t a modtagne Anbefalingsbrev fra

Svend saavel som den Ansøgnincf, han selv havde
forfattet. Den Artighed, hvormed Kardinalen havde
modtaget ham, og den Beredvillighed, han havde
vist til at fremme Ivars Anliiigende, kunde den

unge Greve ej noksom rose; men nu kom Knuden:
Kardinal C o r n e 1 i o havde ønsket at se den Danne
kvinde, der var i Stand til sligt et Offer for en Bro-

der, og Henrik havde maaltet love at tage hende
med sig, naar han næste Gang besøi>te ham.

Jomfruen rødmede og blev forlegen ved at høre

dette J^øfte: men Ynglingen satte Mod i hende. »Jeg

vidste det,« sai^de han, >for jeg kom til Rom, vidste

jeg, at Hans Eminence beivrer sig i boj Grad for al

vinde unge, smukke Brude til Kirken, vel ikke i den
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reneste Hensigt; men tian vil sikkert ikke prøve paa
noget saadant med en Dame, der staar under Biskop
Eskilds og min Beskyttelse. Desuden har I, jeg

siger det uden at smigre, en Glorie om eders Person,

som maa afskrække enhver Vellystning!<

Med en ydmyg, blufærdig Mine vendte J u t a sig

og saa op til et imellem Vinduerne anbragt Krucifiks,

og Greven benyttede dette Øjeblik til at spille af Ta-
sken paa Bordet. Han skilte sig mesterligt ved Tin-

gen. Da J u t a havde udøst sit Hjerte for den him-
melsendte og drejede sig atter imod ham, sagde han:

»Men jeg vil ikke opholde eder, ærede Jomfru! da
jeg ser, I er sysselsat. I Morgen ved Middagstid til-

lader jeg mig at afhente eder i en Vogn og følge jer til

eders Frænde.« Med disse Ord tog han Afsked og gik.

J u t a faldt igen i dybe Tanker; snart ængste-

des hun over Mødet for Kardinalen; snart igentog

hun Formiddags-Monologen. Endeligen satte hun
sig til det afbrudte Arbejde. Hun troede at være fær-

dig med Ringene, da hun ved at løfte sit Tørklæde
op fra Bordet endnu blev en Ring var — og — netop
den, hun havde solgt i Innsbruck. »Du hellige Mo-
der! < raabte hun og sprang op, »hvad er dog dette?

Hvordan kommer denne Ring her? Har du ladet et

Mirakel ske for at vise din Naade mod din ringe

Tjenerinde?« At hun i den første Overraskelse ind-

bildte sig, at det afhændede Klenodie ved et Jærtegn
var kommet paa Bordet, var en Følge af den Tids
enfoldige Kristendom; men da Overraskelsen havde
sat sig og Fornuften paa ny indtaget sin Post, be-

gyndte ogsaa Tingen at faa et mere naturligt Ud-
seende i hendes Øjne.

Allerede i Innsbruck havde hun undret sig

over den Hurtighed, hvormed Svend havde faaet

Ringen solgt, og hun havde formodet, at en af de i

Herberget værende Gæster havde købt den. Denne
Formodning blev nu næsten til Vished, og da Tan-
ken om alt det ^ode, Henrik havde vist hende.
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bliilledc si^ til saninic, eiidlu hun sine lielraglninger

med at udbryde: .^Del er ham; del kan in^'en anden
være. Gud! hvormed har jeg l'orljent saa stor en
Miskundhed, al du skuhle sende mig denne Velgø-
rer?« ,.^J

Hun havde lieller ikke laget lej! i sin Gisning:
H e n r i k var del, som havde kohl Ringen i den
Hensigt, naar passende LejHghed gaves, igen at til-

stille Ilende den. Paa J u t a s Kammer i Kom fandt

han først Lejhghed dertil; medens Pigen vendte sig

mod den Korsfæstedes Billede, bragte hans Tasken-
spilleri Klenodiet under Torklædet, og han gik hjem,
hjertefro over det lille Puds, han havde haft Held Ml

at udføre.

Da han Dagen derpaa kom for at afhente J u t a,

maatte han skrifte for hende og af hendes brændende
Læber modtage den Tak, hans Beskedenhed saa

gerne havde unddraget sig for.

»Jeg indser dog ikke. Jomfru!« sagde han,

»hvorfor jeg fortjener eders Lov. Det Menneske,
Forsynet betror meget i Verden, maa aagre med sine

Pund, om han af sin himmelske Herre ej vil anses

som en lad og ond Tjener; men kan man aagre
bedre, end naar man kommer den værdige til Hjælp?
At jeg har bidraget min Skærv til eders Tilfredshed

og til et lykkeligt Udfald af eders Ærinde, vil min
Dommer hisset afskrive i min Skyldbog. Denne
Overbevisning driver mig lil at handle; 1 ser altsaa,

at det er min egen Fordel, jeg har for Øjne, og kan
følgeligen ingen Tak gøre Fordring paa!<

Hvor vidt Ynglingen var saa ganske ærlig ved
denne Tilslaaelse, og om der ikke tillige stak en an-

den hemmelig Bevæggrund under Ekspektorationen
(Forklaringen), vil vi lade slaa ved sit Værd og følge

det unge Par til Biskop Eskild.
J u t a havde taget sine Smykker med til hen-

des Frænde, hvilken straks lod en Juveler hente for

al angive deres Værd. Denne anslog dem til 100
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Diikater. Efter hans Bortgang sagde Eskild, som
satte en Ære i at forstaa sig paa Pretiosa (Smykker)

:

»Jeg tør byde 20 Dukater til for dem. Hvad siger 1,

Hr. Greve?«
Henrik svarede, at han just ikke var saa stor

en Kender, dog troede han, at Smykkerne altid vilde

være tilstrækkelig Forsikring for tre Landsbyklok-
ker.

»Det vil nu,« genmælede Hans Højærværdighed,
»komme txn paa den hellige Faders Bestemmelse i

denne Henseende. Men hans Løfte har jeg, kære
Juta! og den brave Kardinal Cornelio har
staaet mig bi som en ærlig Mand. Men han vil en-

delig se dig; du kan ikke undlade, mit kære Barn!
at hilse paa ham.«

Henrik tog Svaret: »I Eftermiddag skal jeg

ledsage eders Frænke did!«

Dermed var Eskild tilfreds, og man satte sig

til Bords, spiste og talte om det kære Fødeland og
de Uroligheder, Misfornøjelse med Kongen og hans
Søn vakte, om Sachsen og dets Rigdomskilder, om
Grevens og J u t a s Familie m. m.

»Har I,« sagde Eskild og vendte sig til Gre-

ven, »det ikke bedre i eders Hjem end i vort, da er

I at beklage. I Danmark høres fast intet uden Krig
og Rygte om Krig, snart med udenlandske, snart med
indenlandske Fjender. Fædrene rives fra deres Arne
for at bløde paa Valpladsen. Sønnerne, Familiernes
Haab, drager ud med Stridsøksen og vender aldrig

mere tilbage, og Enden er ikke endda. Sker det

endog iblandt, at vi har et Øjebliks Frist og en Konge,
under hvem vi aander friere, saa faar han Rejsenyk-
ker. Der var nu Erik Ejegod, den bedste Mand,
der kunde sidde paa en Trone; men han havde in-

gen Ro paa sig; først drog han til Rom; dette lader

jeg passere; derved skafTede han Landet den Erke-
bispestol, vi nu har i Lund; men saa vilde han til del

hellige Land, uagtet Jyderne tilbød ham Tredje
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delen af deres Formue l'or at blive hjemme. Jeg
burde vel ikke dadle del; det var en hellig Rejse; men
den kostede del medtagne Lanci uhyre meget og skiltt*

os ved en god Konge. Nu har vi Niels og alle

vore Ulykker paa ny. Men du græder, .1 u I al Rø-
rer min Tale dig saa meget?

<

»Ak, kære Herre! ( svarede Pigen, jeg tanker
paa min Fader og mine Brodre. De er allerede

dragne til den Hær, Kongen samler. Gud ved, om
mine Øjne faar dem mere at se i dette Liv!<

Eskild og Greven trøstede den i Vemodighed
hensunkne Mø, og den sidste fattede den Beslutning

at være hende baade Fader og Broder. Efter Bordet
indbød Eskild dem een Gang for alle at spise hos
sig, saa længe de var i Rom; tillige lovede han at

gemme Smykkerne for J u t a, hvorpaa de tog Af-

sked for at begive sig til Kardinal C o r n e 1 i o.

Paa Vejen behøvede Henrik al sin Kunst for

at berolige sin kære Ledsagerinde. De Vink, Famu-
lus'en havde givet J u t a, og som Grevens Ord havde
gjort tydeligere, svævede for hendes Sjæl; hun æng-
stede sig over, at Kardinalen skulde fordre Kloster-

løfte af hende, og at hendes Afslag skulde fordærve
den hele Sag, for hvis Skyld hun havde gjort Val-

farten.

Hun ytrede sin Bekymring for sin unge Ven,

og han forsikrede, idet de just kørte forbi et Nonne-
kloster: »Frygt ikke; I skal aldrig komme inden
disse Mure, og kom I der, min Haand skulde drage
eder ud, kostede det endog H e r n h a u s e n selv.

Jeg har engang antaget mig eder, og jeg sværger
eder til ved Maria og alle Helgene, at jeg ej forlader

jer, førend jeg har ført eder lykkeligen til Pavesta-

tens Grænse!«
I samme Øjeblik holdt Vognen for Kardinalens

Port. De steg ud og blev straks indladte. Da H e n-

r i k saa de graadige Blik, Kardinalen kastede paa
den blonde Mø, hvis Kinders friske Rosenskær stak
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saa meget af imod Romerindernes mindre levende

Ansigtsfarve, tog han en hurtig Beslutning og sagde

paa Italiensk: »Her har jeg den Ære at forestille

eders Eminence den jydske Præsts Søster og min
forlovede Brud!«

Ved disse Ord trak den gejstlige Herres Aasyn
sig i andre Folder, og ihvorvel Ilden en Stund ved-

blev at brænde i hans Øjekast, blev den dog intet

uden en velgørende Lue, der efterhaanden tabte sig

i den Jomfruens Daad tilkommende Ros og i Forsik-

ringer om en ubegrænset Højagtelse. Henrik tog

sig den Frihed at anbefale Kardinalen hendes Sag til

den hastigste Afgørelse muligt, da hun længtes efter

at komme hjem og trøste sine Søskende. Han lovede,

at Bevillingen allerede den næste Morgen skulde
være i Eskilds Hænder. Saaledes endtes denne
Audiens, og Ynglingen maatte paa Tilbagevejen for-

tælle den glade og taknemmelige Pige, hvad C o r-

n e 1 i o havde sagt. Men hvad han selv ved Indtræ-

delsen havde sagt C o r n e 1 i o, det tav han med.
Sligt var at saare Ungmøens jomfruelige Følelse.

Den følgende Dags Formiddag indfandt H e n
r i k sig hos Eskild, hvilken allerede havde ladet

J u t a hente. Den pavelige Bevilling laa paa hans
Bord; men en af Biskoppen verificeret Afskrift laa

ved Siden af samme, skreven paa dansk Maal; denne
fik J u t a at læse. Førend jeg anfører dens Indhold,

maa jeg, skønt det er vel sildigt, anmærke, at C a-

1 i X t u s, medens Pigen var undervejs, havde aflagl

den tredobbelte Krone, og at H o n o r i u s den An-
den var traadt i hans Sted.

Bevillingen lød, som følger: »Vi Honorius
IL, af Guds Naade o. s. v. giver ved dette vort aabne
Brev vor Søn i Kristo, Ivar Sparre, Sognepræst
for Gjødvad og Balle Menigheder i Jyllands Aarhus
Stift, Bevilling til at henleve i Ægteskab med hans
nuværende Hustru, Else Nielsdatter Ulf, ind-

til hun ved Døden maatte afgaa, i hvilket Tilfælde
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han tor sil øvrige Liv paa del slrengesle tilholdes al

forblive ugilt. Derimod iorpligler vi iornævnle vor
Son, Ivar Sparres Irende Søstre, J u I a, Inger
og Thyra S p a r r e Ira Gaarden Kjelstrup, Balle
Sogn, lil for denne Bevilling al forære 3 Klokker lil

Balle, Kragelund og Sejling Kirker. Og har I Os
elskelige Søn, Biskop Eskild, lil ydermere Bekræf-
telse paa denne Forpligtelse at modtage den i vor Re-
sidens værende Jomfru J u I a S p a r r e s Ed paa del

hellige Evangelium, ligesom det samme vorder al

iagttage af vor elskelige Søn Biskop Peter paa
Silkeborg med Hensyn lil hendes 2 Søstre, Inger
og Thyra Sparre i Fædreboligen. Eden sendes
Os beskreven. All under Straf af Ekskommunika-
tion. Befalende eder Gud etc.«

J u I a havde ikke endt Læsningen, da E s k i 1 d s

Skriver trinede ind med en Pakke Breve til sin

Herre. Denne oversaa flygtigen de lo første, men
desto opmærksommere blev han ved del tredje. Man
kunde se, han havde noget, han vilde sige; imidler-

tid tav han, til J u t a var bleven færdig.

»El Held er det for din Broder og dig, min
Datler!« tog han nu lil Orde, »at du kom før denne
Skrivelse; uden delte vilde formodentlig det hele

Forelagende have strandet. Skrivelsen er fra eders

Biskop; han har faaet Nys om din Rejse og gør nu
all for at lægge jer Forhindringer i Vejen. Han
skildrer din Broder i delle Brev som en stiv, mod
Kirken opsætsig Mand, der længe, efter al Hans Hel-

ligheds Bulle var ankommen til Danmark, har ved-

blevet al leve i Forbindelse med sin Kone, og som
næppe ved Trusel af Band kunde lade sig bevæge lil

at sende hende fra sig. Jeg har tillige en Skrivelse

fra ham til Paven, hvilken jeg kan tænke ikke er

mildere!«

»Men denne Skrivelse, højærværdige Herre! kan
den ikke undertrykkes?« spurgte Henrik.

Kære Greve! < var det med Skuldertræk ledsa-
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gede Svar, »hvad tænker 1 paa? Det er en Embeds-
sag og kunde medføre stor Ulempe!«

»Da beder jeg eder,« vedblev Greven, »i det

mindste saa længe at opsætte dens Udlevering, til

eders Frænke har forladt Rom!«
»Naar agter du at drage bort, Juta?« spurgte

Eskild.
»Det Øjeblik min Broders Sag er afgjort, endog

i denne Eftermiddag!«
Ja, saa længe tør jeg nok tøve!«

»Men jeg har ogsaa den Tillid til min Moders
Frænde og til en Mand, hvem jeg, næst Gud, kan
takke for Ivars Lykke, at 1 ved eders gode Mæg-
ling forebygger de skadelige Følger, den silkeborgske

Bisps Skrivelse muligen kunde have!«
»»Din Tillid, mit Barn! skal ikke blive beskæm-

met. Men sig mig, har din Broder ingen Udstand med
Biskop Peter? Thi den hele Tone, som hersker i

Brevet, røber, at denne er Ivar gram.«
Juta fortalte ham om den Misfors taaelse, der

fandt Sted imellem Bispen og hendes Fader an-

gaaende Fiskeriet i Silkeborg Sø, hvilket Hans Høj-
ærværdighed ene vilde tilegne sig. Eskild rystede

paa Hovedet ved denne Beretning. Efter at have
gjort sin Ed og modtaget Bevillingen med dens Kopi
udbad Jomfruen sig den Godhed, at hendes og Sø-

strenes Prydelser niaatte forblive i Eskilds Vær-
ge, indtil de ved sikker Lejlighed kunde sendes til

Fædrelandet, saasom Frygt for at miste dem havde
paa hendes lange Vandring gjort hende mest bekym-
ret. Eskild bød hende at være ved frit Mod, lovede,

at det Brev, der blev sendt til Biskop Peter, skulde
tilintetgøre enhver Forfølgelse fra hans Side, og
medgav hende sin Velsignelse samt Hilsen til hendes
Søskende.

Endnu samme Dag tog hun med sin Beskytter
til Civita Vecchia, hvor han, efter at have besørget

hende med et Skib til Genua, forlod hende for at
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Nc'iuie lill)a;^H' lil Kom o^ (ik'iidi'hriii^c (k*l Arbejde,
han nuHi den jusliiiianske Lovbog havde begyndt paa.

Del var del overordenUige i .1 ulas Beslutning, for-

enet med den norchske .\b)s Tadvkeliglied og sand
Menneskeka'rhglied, der Ira Begyndelsen al havde
bevæget YngHngen til at tage sig af Pigen. Jo læn-
gere han rejste med hende, desto hojere steg hans
Beundring for hendes Dyder, indtil den i Rom ved
den uskyldige Fortrolighed, hun \isle ham. foivand-

lede sig lil Kærlighed.
Imidlertid stræbte han al undertrykke eller i del

mindste al skjule, hvad hans Hjerte folie, da han
ej kendte hendes tidligere Forhold og tænkte for

ædelt til at ville gøre sig nogen Fortjeneste hos hende
af sin Beskyttelse til Skade for en lykkeligere Med-
bejler. Men da han paa Skibsbroen i Civila Vecchia
log Afsked med hende, og hun med Taareperler i Øj-

nene gav ham Haanden og sagde: »Tak, dyrebare
Mand! for al den Hjælp, I har ydet mig ukendte, nu
ser jeg eder aldrig mere!« trykkede han den givne

Haand, tilstod hende sin Tilbøjelighed, og Baandet
var sluttet. Inden Sommerens Ende skulde hun se

ham. Læsserne indser letteligen, at denne højtidelige

Akt varede noget længere, end jeg her fortæller; men
den var dog kort nok, alt for kort; thi den genuesiske

Skipper raabte fra Dækket: »Stop Passiaren, Pile-

grim! og kom om Bord, ellers slaar vi, ved den hellige

Antonio, los!« Glutten maatte af Sted.

Overvættes lykkelig pløjede hun det toskanske
Havs Bølger og ankom efter at have udslaaet en al-

vorlig Storm til Genua. Derfra drog hun i sin Pile-

grimsdragl ad den Vej, hun var kommen. Stundom
forvildede hun sig; men Kirkerne, hvis Altere hun
vidste vendte mod den Verdens Kant, hvorfra vor

Frelse er udrunden, bragte hende igen paa Spor. De
kostbare Brevskaber havde hun indsyet i sine Klæder
tillige med de Penge, hun havde tilovers fra Rejsen.

1 Innsbruck opfyldte hun det Løfte, hun havde
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i(jorl den fattige Blytækkerenke og tog dennes næst-

ældste Datter, en Pige paa ti Aar, med sig. Da hun
betraadte Sachsens Grund, hændte det sig, som hun
imod Aften gik igennem en Lindealle, der førte til

en Herregaard, al hun traf en aldrende Mand i Ja^-

gerdragt til Hest. »Højlovet være han, som fødtes til

vor Baade!« hilsede hun og nejede.

»I Evighed!« var Mandens Svar.

»Kan en Pilegrim med sin lille Ledsagerske
overnatte paa hint Slot?«

»Det staar aabent for enhver from Vandrer!
»Er I maaske dets Herre ?<

»Til den rette Herre kommer. Men hvo er I?

Eders Maal synes at røbe en Udlænding.
»En dansk Pige fra Jylland!«

»Og har saa ung gjort Valfart?

»For en Broder og hans Viv!'

Manden standsede Hesten og saa paa Juta:
Jeg forstaar jer ikke!«

»Min Broder, som er Præst, truede Hildebrands
Bulle med at skille fra en elskelig Hustru. Jeg har
været i R o m for at udvirke Tilladelse for ham til

af beholde hende!«
»Og har faaet den?
»Eders Mine indgyder Tiltro, Herre, ja!^

Ved den hellige Moder! Dette er noget overor-

dentligt; men jeg maa høre Historien omstændeligere,
vakre Pilegrim! Vederkvæg jer imidlertid paa Slot-

tet efter eders Vandring; drag med Gud igennem Por-
ten. En saadan Mø bringer Velsignelse i et Hus!<

Med disse Ord sporede han sin Hest og jog foran
til Herregaarden. Med sin lille Plejedatter Elisa-
beth ved Haanden nærmede Juta sig Slotsbroen.

Her kom en stadselig Kone og en yngre Dame hende
i Møde, bød hende venligt velkommen og førte hende
ind i et med grønt Vadmel betrukket Værelse.

»I har haft en mødig Gang, fromme Pilegrim!
sagde Konen, »hvil eder her, gør jer magelig, aftag
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(len liin^'e Valfartsdnii^'l ot,' anse (»der som hjemme.
T 1 (1 e ^' e r t h al^^ vendle luin sii,' til del uiv^c Fruen
fimmer, >hja^lp vor Gæst til Rette, med(»ns je^ ord
ner det n^idvendii^e til hendes o^ den lilles Vederkvæ-
i?else!< TTnn cjik, oir den vævre Jomfru svsselsatfe

si;:^ nu med at skafTe de fremmede m1 mulii.' Be-

kvemmel i i:jhed.

»Er T,<^ spurgte J u t a, niaaske en Datter af

Slotsherren?«

»Ja!« svarede Ildei^ertha skælmsk, oi^' hans
Søster tillii?e!«

»I taler i Runer, kære Jomfru.
»Men iei? skal straks raade dem; min Fader er

Bestvrer af Godset, til min Broder, dets eirentliije

rjerre, kommer hjem fra sin Flankeren udenlands!
»I synes at røbe Fortrydelse over denne Broders

Fraværelse?«
»Kan jeg andet? I fire Aar har Jei^ ikke set den

slemme Henrik; jei^ i?læ.dede mig saa inderligt til

hans Komme i Foraaret; thi han var allerede paa
Hjemvejen; med eet faar han det Indfald at tage til-

bage til Rom. Gud maa vide, naar jeg nu faar

ham at se!«

Juta blev underlig til Mode ved Pigens Ord.

J kaldte den kære Broder Henrik; det er dog al

drig Henrik Grell?« SDurtrte hun.
»I kender ham?« raabte 1 1 d e g e r t h a og slog

de himmelblaa Øjne op paa den fremmede.
»Den ædle,« svarede Juta, »har været min be

skyllende Enwl saavel paa min Rejse til Rom
som i denne farlige Bv!v

Vips var Henriks Søster ude af Kammerel
og hos Moderen, hvilken nogle Minutter efter traadte

ind, ledsaget af Hr. Grell og hendes Datter. Her
blev nu, som enhver kan tænke, Spør.^smaal i Hobe-
tal givne og besvarede. Den ømme Moder var ved

at høre Sønnens brave Opførsel saa rørt, at hun ej

kunde tale; men Faderen sagde: ^Han er os værdig.
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min Emma! Saaledes ventede jeg, vor Henrik
vilde handle!« Den nye Gæst blev dem fra dette

Øjeblik af dobbelt kær, of^ Frn Emma oi( T 1 d e-

£j e r t h a overhæni^te J n t a om at forblive not^le

Uger paa Hernhansen.
Men hnn var ingenhinde at overtale. »Jea maa

ile,« sagde hnn, »for at trøste min stakkels Broder
og hans Hnstrn. Med eders Tilladelse vil jeg derfor

i Morten tidlig atter begive mig naa Rejsen; thi et-

hvert Minut er kostbarL Hvo ved, hvad der allerede

kan være sket!«

»T har Ret!« svarede G r e 1 1, »det skønne Værk
maa fuldendes, og vi bør ikke opholde eder, saa be-

hagelig? endog eders Nærværelse vilde blive os!<

»Men, Fader!« anmærkede den sachsiske Greve-

datter, »vort Land er jo ikke saa langt fra Jom-
fruens Hjem; I kan da affærdige et Rud til Præste-

manden og vi beholde vor kære Pilegrim!«

»Mit Ærinde, ædle Jomfru!« genmælede Juta
med en taknemmelig Bøjning, »er for vigtigt til al

kunne betros nogen; jeg maa af den Aarsai? selv for

rette det. Men aldrig skal eders vennehulde Mod-
tagelse forsvinde af mit Hjerte!

<

Hun vilde have sagt mere; men 1 1 d e g e r t h a

afbrød hende: »Saa giv os i det ringeste det Løfte al

besøge os til Høsten!«
Hun omfavnede den væne Mo, kvssede hende

og sagde: »Min og mine Søstres Forpli Jitelse til Pa-
ven vil gøre et saa kært Besøg umuligt. Jeg maa
nøjes med den Glæde, Erindringen om en saa dyre-

bar Familie skænker mii^!<

Moderen havde imidlertid besørget Bordet. Vn
der Maaltidet maatte Juta fortælle alt, hvad der an-

gik Broderen og hendes Rejse, og Greven glemte, at

det var langt over hans Sengetid, for at høre paa
hende. De søde Følelser, hvormed Pigen sov den
Nat, de rosenfarvede Drømmebilleder, som omsvæ-
vede hende, har Sagnet affærdiget med de faa Ord
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Hun vnr i Parndis. Om Mori^cniMi satte hun s\^, efter

forrettet Bon ou, Afsked med Hr. Grell oi^ lians

Frue, paa den V(),i,ni, liendes ;^'a'stfrie Vierl havde for-

anstaltet til hende, og som skulde hefordre hende til

(le sachsiske Gra^nser. Ilde i^ e r t h a ledsagede
hende, og et Venskah stifh'des imellem Jomfruerne,
hvilket vedvarede til deres Dod. Ved sin Ankomst til

L y b e k bestilte J u t a de tre Klokker og ilede videre.

Vi forlod Ivar ved Skilsmissen fra hans Sjiels

elskelige. Saa vidt havde den myndige Biskop paa
Silkeborg bragt ham, at han havde ladet E 1 s e 1 i 1

drage fra sig til Kjelstrup; men formelig at fra

skrive sig hende var noget, Prælaten med alle sine

Trusler ej kunde bevæge ham til. Jo længere han
troede, Juta var kommen frem paa Vejen til Rom.
desto mere syntes hans Mod at vokse, og han ind-

skød sig for at forlænge Tiden under Kong Niels
og Erkebiskop Asger i Lund. Bispernes Magt var

rigtignok allerede dengang meget betydelig: men saa

stor, som den siden blev, var den dog ikke. Landets
Drot havde endnu en afgørende Stemme, og da
Ivar havde medgivet sin Svigerfader, NM e 1 s Ulf,
der et Par Ugers Tid efter gik til Sjælland, en Ansøg-
ning til Kong Niels, hvori han udbad sig Tilladelse

til at lade det bero ved den midlertidige Skilsmisse,

indtil Pavens forventede Dispensation kunde erhol-

des, og denne Ansøgning var bleven bevilget, maatte
Hans Højærværdighed paa Silkeborg tie og

harme sig.

Imidlertid gjorde han dog, hvad han kunde,

for at gyde Malurt i Parrets Bæger. Else var sin

forrige Mand alt for nær; det kunde give Forargelse,

og Hr. Peter udvirkede, at hun blev skikket til

Aarhus, hvor han ved sin fortrolige, den ugudelige

Skalk Pater Mikkel, anvendte alle de Kunster,

Munkelist har opfundet, for at rokke hendes Dyd
og Troskab. Dernæst sendte han, som vi allerede

har hørt, et Ilbud med Breve til Eskild og den
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romerske Biskop for al slemme dem begge imod
Ivar og Juta, hvis Ærinde og Rejse Præsten, da
han formente, Søsteren nærmede sig Rom, havde
gjort ham bekendt med. Den stakkels Mand led me-
get, og hans gode Menighed i Balle, hvilken stedse

har udmærket sig ved Kærlighed til sine Præster, led

med ham og kaldte Gregors Bulle Fandens Ho-
vedpude og Bispen en arrig Kumpen.

En Dag sidder Ivar uden for Præstegaarden
med sin lille Søn paa Skødet og ser en pyntelig Pige

med Hvivklæde paa at aabne Ledet til G j ød vad.
Ved at faa Øje paa Præsten fordobler hun sine

Skridt; nu staar hun for ham. Det var Juta; hun
havde i Landsbyen S k i f h o 1 m e ombyttet sin

Pilegrimsdragt med en net Bondemøs, og hendes
nydelige Ansigt forstak sig paa en indtagende Maade
under den hyggelige Hovedbedækning. Den pave-
lige Bevilling hvilede ved hendes Bryst; at tage den
frem, levere Broderen den og kaste sig i hans Arme,
det var eet. Har Gud forundt os syndige Mennesker
et Glimt af Himmelens Salighed i dette Muldliv, saa

maa det være saadanne, som fandt Sted ved J u t a s

Genforening, først med den gladstumme Ivar, siden

med Søstrene paa Kjelstrup og to Dage efter

med E 1 s e 1 i 1 i Aarhus. Mange glædelige Dage
har skinnet ned gennem Herregaardens Vinduer:
men det tør jeg nok sige, faa har overgaaet den, da
Præsten i G j ø d v a d med Søster Juta ved den
ene Haand og Pavens Bevilling i den anden traadte

ind i den med kunstig Spaanfletning tapetserede Dag-
ligstue. Imidlertid er der gerne noget, som i slige

Henrykkelsesstunder skal minde os om, at vi van-

drer i Ufuldkommenhedens Land; midt under Fry-
dens Tummel raabte den blide Thyra: »Ak, havde
vor gode Fader nu været til Stede!« Havde vore

Brødre kunnet tage Del i vor Glæde!« og Vemod
blandede sig i Fryden.

Ivar tøvede ikke med at tage til Silkeborg.
St. SI. BUcher: Samlede Noveller VT 13
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Lecisa^'el al' lo Knihcdshrodrc saavel som af (ie lo

hjenimel)levne Stjslrc Ircmslillcdc han si^' for Bi-

skop 1^ c I e r o^' forcxislc ham den jjavelif^e Hevil-

Wu'^ med Be^'ærin^', al han vilde j)aale;:,Mic samme sil

Vidisse o;^^ mocJlage den Va\, Hans Ih^lii^died fordrede
af Inger og T li y r a. Bis|)en maalle bide i del

sure /l]hle. Vidi (har sel) blev skrevet, Eden blev

jnodlagen, og tre Dage derefter korte Else med sine

Born i Triumf ind ad Præslegaardens Port. Parret

levede længe og lykkeligt. Del Brev, Eskild sendte
Hr. P e t e r, standsede dennes videre Forfolgelse, ind-

til han med liere Bisper omsider tilsatte Livet i Slaget

ved F o (1 e V i g i Skaane. I samme Slag mislede det

søsterlige Kløverblad paa Kjelstrup trende Brø-
dre; men E s b e r n kom uskadt hjem og glædede
sig endnu i mange Aar ved sine Børns brom hed og
Lykke.

Grev Henrik havde faaet de tørre Haand-
skrifter i Rom afkopierede, og intet bandt ham
længere til denne By. Over T r i e s t log ban Vejen
til sit Fædreland. Hvor frydedes hans Hjerte, da
ban børte sine Fora^ldres Lovtaler over J u t a! Han
tilstod dem sin Kærligbed til Pigen, og bendes Fat-

tigdom, der opvejedes af Dyder, var saa langt fra at

lægge nogen Hindring i Vejen for hans Ønsker, al

hans Fader endog erklærede: »Havde du overladt

mig at vælge en Brud til dig, min Søn! jeg kund?
aldrig have valgt en bedre!« Som ban bavde lovet,

saa J u t a barn endnu inden Sommerens Ende til-

lige med I Ideger tb a. Ivar, som vidste at ud-

lokke sin Søsters Hjerteanliggende, bavde allerede

givet sin Fader et Vink om bendes Forbindelse. Da
derfor Greven i et Brev fra Kjelstrup udbad sig

hans faderlige Samtykke og Velsignelse, stod begge
Dele paa rede Haand til den brave Ungersvend, og
ban drog tilbage til Sacbsen som J u t a s forlovede

Brudgom. Aaret efter bentede ban sin Brud.
Samme Aar ankom de bestilte Klokker. De
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medloi,' Jomfruernes Mødrenearv; men Smykkerne
blev i Behold. Efler Henriks Ønske afstod

J u t a sin Del af disse Smykker til lige Deling iblandt

Søstrene; kun Ringen, Greven havde indfriet, vilde

hun beholde, og hendes Mand erstattede Inger og
T h y r a igen dens fulde Værdi. De til Balle og
Kragelund Kirker bestemte Klokker blev straks op-

hængte; men da den tredje om Vinteren skulde føres

til Sejling over den neden for Balle Kirke beliggende
Gub Sø, brast Isen sønder, og Klokken gik til Bunds.
Der ligger den, den Dag i Dag er. Gamle Niels
Petersen i Balle, hvem jeg skylder Fortællingen,

har sagt mig, at Folk vil have til, den ringer i Dybet,
hver Gang det stunder til Julehøjtid. Men han føjede

tillige til: »Der skal en stærk Tro til at tage efter

sligt!« Saaledes lyder Sagnet om de tre Klokker
eller, som Egnens Beboere ogsaa udtrykker sig, om
de tre Jomfruer.

Og nu tager jeg Afsked med mine Læsere og
Læserinder og takker dem for deres Taalmodighed.
Men jeg er kommen saaledes i rned at fortælle, at

jeg til Slutning ej kan undlade at anføre følgende

lille bitte Sagn om Biskop P e t e r, hvilket ogsaa hen-
hører til min Aksesamling fra Gudenaas sivbekran-

sede Bredder. Fornævnte Biskop havde egentlig sin

Residens i Aarhus; men da denne Købstad i de Ti-

der var en saare ringe By, fandt Hans Højærværdig-
hed det behageligere at bo omkring paa de forskel-

lige Gaarde, han havde i Stiftet. Især behagede
Aagaard — nogle mener, det var A a 1 g a a r d —
ham for den rige Jagts, de fiskerige Søers og den
herlige Aals Skyld, og han opholdt sig gerne paa
denne Gaard, uagtet dens Bygninger var simplere

end de øvrige Gaardes. En Sommerdag sejlede han
med nogle Kanniker paa Langsø. Man kom paa
Tale om, hvor herligt et Slot vilde give sig ud paa
den i Nærheden liggende Landtunge. Med eet tager

Hr. Peter sin Silkekalot af, sætter den i Vandet
13*
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nieci (le Ord: >Hvor min Hue lander, bygder jeg mig
en BorgU og lader Baaden slyre saa sagte efter den.

Kalotlen drev i Land |)aa det Sled, hvor Levningerne
af det gamle Slot enclnu saas, da jeg for halvtredje

Aarli siden besogte Stedet. Om jeg mindes ret, skal

den af Biskoppen opforte Bygning to Gange være
Hyttet; men Navnet, lir. P e t e r gav Borgen efter sin

Silkeluie, har den beholdt.



Ebbe.
Et Sagn fra Hidsherred,

Naar man drejer om fra Landsbyen G j ø d v a d

paa Vejen til Balle, træffer man paa begge Sider

af denne Vej store lyngbegroede Høje. Nogle af deiii

kaldes Ebbeshøjene, og jeg har hørt fortælle om en

Kæmpe ved Navn Ebbe, der skal have skrævet fra

den ene til den anden. Oprindelsen til dette Sagn vil

jeg berette, saa godt jeg kan, men heller ikke bedre.

I meget gamle Dage, længe før Kristendom blev

prædiket i Norden, havde Egnen ved Gjødvad et an-

det Udseende end i vor Old. Den store Slette imellem

Gjødvad og Balle var en Sø, Vejen imellem de anførte

Høje en strid Strøm, som dannedes af højere Vand-

samlinger, hvilke nu udgør dyb Mosegrund, og hvori

man stundom opgraver Granstammer paa 12 til 16

Alens Længde. Skov indtog alt, hvad der ej laa under

Vand, og nogle Kulsvierhytter ved et Vad gav Lands-

byen længere hen i Tiden Tilværelse og Navn. I Sko-

ven havde en Viking sin Borg. Ebbe, saa hed han.

var en stor, stærk og drabelig Sørøver. Ved sine Tog

erhvervede han sig store Rigdomme. At der klæbede

Blod ved samme, var ham ligegvldigt: han handlede

i sin Tids Aand, og den kendte ingen Ret uden Spyd-

stagens. Paa Ebbestrup gemte han sine ranede

Skalte; der holdt han om Vinteren et lystigt Hus med

sine Svende, og der gik vidt og bredt Rv af den
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Styrke, Kirinpcn K b h c s 01 o^' Mjod o^' røN'edf

Driiesal't besad.

Paa (len anden Side al Gudenaa, hvor Landsbyen
Laven nu li.%'er, havde en Drot ved Navn Lave
sil Slot. D(M \ar overorden llii^' sta'rkt befæst(*t med
Mure, Taariie, (irave iv^ X'iudebroer; thi o^'saa ban
havde en Skat at bevo|[^te, den alle unf^e Herser, jeg

kan sige de gamle med, lysledes efler. Det var hans
Datler, den dejlige guldlokkede S i g r i d, om hvem
Skjaldene sang:

Freja forlod V'alhalla forsand,

at blive Hr. Laves Liljevand.

Hvo raader den Rune? Som Jomfru fin

i Buret hun sømmer det hvide Lin.

Sigrid i Frejas Ynde fremtræder;
Øjet det ser, og Hjertet sig glæder.

Lave var stolt af sin faste Borg, men endnu
mere stolt af sin Datter. I Forsamlingerne lod han
underliden Ord falde, som synles fornærmelige for

de andre Drotter og gav mangen Ridder Lyst til at

tage skøn Sigrid med Slaalhandsken. At vinde
Mø med breden Sværd var den Tid mere gængs end
at vinde Mø ved Kærlighed, og mangen Gang gik

Vejen til Brudesengen for den favre Datter over

Faderens Lig.

Ebbe var iblandt dem, der paa denn.' Maade
antede at bejle til Sigrid: ved el af sine sa^d vanlige

Gilder lalede han med sine Mæ^nd derom. Da Mæng-
den raadede lil den voldsomme Vej, stod T h o r-

V a 1 d den Sindige op og tog saaledes til Orde:
»Vel sømmer det en Herre som dig i Ynde og Minde
at begære den stolte Laves Datter og først at bruge
Sværdeleg, naar Svaret vorder afslaaende. Mit Raad
skal derfor være: send Bud til Laveborii og tilbyd

Drotten Svogerskab. Føjer han sig i din Vilje, da har
du en Beskytter for din Ejendom og et sikkert Til



199

fluglssted for din Hustru, naar du drager paa Vi-

kingtog; modtager han derimod ikke dit Tilbud, ja,

da kan du skikke ham Stridshandsken!-

»Naar talede ikke min T h o r v a 1 d viseligen?

raabte Ebbe, »saaledes skal det være!< Han sendt-

to staalklædte Svende til Lave; Thorvald var

den ene, han skulde føre Ordet.

Ved Ankomsten til Laveborg slog Ridderne paa

deres Skjolde; Vægteren traadte frem og spurgte om
deres Ærinde; Broen blev nedladt. Ind traadte de

for Drotten og frembar deres Herres Begæring.

Lave smilede,* og noget haanligt laa i hans Smil.

Uden at besvare deres Foredragende sagde han:

»I kommer i en fredelig Hensigt; thi sæt eder til

Bænk og smag min Mjød; maaske turde den maale

sig med Vikingens!«

Thorvald takkede, men afslog Indbydelsen,

til de havde hørt Udfaldet af deres Sendelse.

»Nu vel!« meldte Borgherren, »sig eders Høv-

ding, at Sigrid skal vorde hans, naar han har

skrævet over Bakkestrøm!< Med dette Navn betegne-

des Aaen, som randt imellem de ovenanførte Lyng-

høje.

»Eders Svar lyder sælsomt, Drot! mælede

Thorvald, »det er dog ikke jert Alvor, at vi

skal bringe Ebbe det?«

»I har mit Svar!« sagde Lave, »men bænk

eder og modtag Mjød af min Datters Haand. En

Mand som dig,> h o r v a 1 d! agter jeg slig en Ære

værd!«
Thorvald havde aldrig set S i g r i d, men blot

hørt Tale om den dejlige Ungmø. Han kunde ikke

imodstaa sin Længsel efter at se hende, til hvilken

Ende han svarede: »Hav Tak, Herre! for eders gode

Tanker om mig. Vi vil optage eders Svar i den bed-

ste Mening og benytte os af eders Gæstfrihed !v

De satte sig, Sigrid blev kaldt ind og skæn

kede i Hornet for de fremmede. Thorvald hæf-
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tede Øjet paa den hulde Pif^e o^^ tømte Hornet. KaM
lighed fjorde den søde Mjod endnu sødere.

»Aldrig,« raabte Ynglingen, »smagte jeg en lifli-

gere Drik; aldrig skænkedes den for mig af nogen
skønnere Haand!«

»Saa bliv hos mig, T h o r v a 1 d!- sagde L a v w
»og du skal dagligen nvde denne Drik I

»Ogsaa af denne Haand?<
»Sligt vorder kun en agtet Gæst og mine udmær

kede Mænd til Del!«

Møen rødmede, da Thorvald, idet han rakle

hende Hornet, trykkede hendes Haand og sagde: »Da
fatter jeg letteligen, at alle eders Mænd er Bersærker:
thi hvo vilde staa tilbage, hvor en saadan Pris er at

vinde! Men jeg havde nær glemt, jeg var her i en

andens Ærinde. Saa har T ingen videre Hilsen al

bringe Ebbe?«
Lave benægtede det, og Sendebudene drog de-

res Vej. Laveborgs Drot yndede Thorvald; han
var den gæveste Ungersvend i Egnen: at faa ham i

sin Tjeneste havde længe været Drottens Ønske: men
den Løn, Ebbe gav, kunde han som en fredeligere

Herre ikke give. Thorvald havde set S i g r i d og

mente, ingen Løn kunde veje op mod hende.
Ved at høre den stolte Laves Svar lo Vikingen.

»Ved Thor! han har Ret!< udbrød han, »for en

Valkyrie som Sigrid lønner det sig at udvide Skrå*

vet. I Morgen følger I mig hver med Hakke og Spade,
og vi vil se, hvad der er at gøre!«

Mændene brugte deres Redskaber med en saa-

dan Iver, at de inden Ugens Ende havde en Vand
ledning færdig, der ved sin Dybde var i Stand til ai

modtage den hele Bakkestrøm, uden at Bredden over-

gik det Rum, Ebbe, der var af Langbenrisernes
Slægt, formaaede at skræve. Om denne Daad kvad
Harald Høj knæ, Ebbes Digter:
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Hakken hug, og Spaden grov,

saa rap det gik fra Hænde;
hver Mand stræbte, slet ingen sov,

alt dybere blev den Rende.

Da Arbejdet var færdigt, lod Ebbe Sigrids
Fader byde til sig. Han kom, ledsaget af sine djærve-

ste Riddere. Tyve var de i Tallet, alle stadseligen

rustede; thi Lave elskede Pragt. Førend de satte

sig til Bords, gav Ehbe hemmeligen nogle af sine

Svende Befaling til at lede Aaen ind i den gravede
Vandledning og dæmme for Strømmen længere nede,

saa at den gamle Rende kunde være tør, naar han
og Gæsterne stod op. Man spiste og drak, talede om
Fædrenes Bedrifter og glemte heller ikke sine egne,

især da Ebbes Vin, der for de fremmede næsten
var en uvant Drik, begyndte at virke. Som i Spøg
foreslog Vikingen Lave en Skaal til Held for det at

ham givne Vilkaars Opfyldelse.

Lave tog Hornet og sagde: »Rigtignok favner
dit Skræv vidt, Ebbe! men til at indfatte Bakke-
strøm turde det være for stakket. Imidlertid, du vil

Skaalen. Men jeg mærker, din udenlandske Drik gaar
mig i Hovedet; lad os tømme den i Øllet !<

»Du handle heri efter egen Hu! svarede Ebbe,
og Skaalen tømtes.

Nu kom en Svend og hviskede Vikingen i Øret,

at hans Befaling var efterkommet, og at han kunde
hæve Maaltidet, naar han vilde. Straks efter blev der
drukket til Gudernes Ære, og man stod fra Bordet.

»Vi vil nu se, hvor vidt Freja har hørt dit Ønske
for mit Held!« sagde E b b e og l3ad sin Gæst følge sig

i Skoven.
Da de nærmede sig Vandledningen, sprang han

i Forvejen, indtog sin Stilling og raabte: »Nu skræver
jeg over Bakkestrøm. Kan du finde dens Vand anden
steds, opgiver jeg mit Frieri !<

Drotten undersøgte Aaens sædvanlige Løb og
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fandl (let Inii. Han sUicIsedc, slrøf^ sif^ om Haj^'eii o^
ponsede paa lldflu^M; endelig' sa^^de han: Saaledes
var det ikke nienl!( hvorpaa han tavs heste^' sin Gan-
f(er og red hort med sit r'olf,'e.

»Hvad tænker I?< spurj^'te Ehhe sine Nhend.
monstro vi kommer til at (hikke Fæstensøl til Julen
hos Hr. L a v e ?

»Det vil nok holde haardt!« var nogles Svar.

»Da vorder det ham ej til Fromme. Men nu staar

mit Sind til Leding; paa Odinsdag brækker vi op og
søger vore Skibe i Fjorden!^

I en mørk Stemning kom Lave hjem. Sigrid
mærkede det og spurgte om Aarsagen.

»Jeg har,« svarede han, »hildet mig i min egen

Snare. Min Jæt (Løfte) om dig, mit Barn! har Vi-

kingen faaet under det Vilkaar, at han skrævede over
Bakkestrøm, og se, han har afledet Strømmen i saa

smal en Rende, at det blev ham muligt at opfylde V'il-

kaaret. Havde det dog været Thorvald!< føjede

han til; »men denne hovmodige Viking kan jeg nu
engang ikke lide. I Kvinder er saa snilde; ved du ej

at hitte paa Raad til at undgaa dette Frændskab?<
Sigrid havde en Amme ved Navn G u n i 1 d,

som var født i Rye. Denne plejede hun at betro sine

lønlige Sorger, og hendes Klogskab raadede gerne

Bod paa samme.
Hun gik til hende. »Du ved,« sagde hun, »at den

smukke Ridder, Vikingen sendte til min Faders Borg,

har vundet mit Hjerte fra den Stund, jeg skænkede
Mjød for ham, og nu staar jeg Fare for at vorde
Ebbes Brud!« Derpaa fortalle hun hende, hvad der

var foregaaet.

»Giv Tid, Datterlill giv Tid, og lad mig besinde

mig!« svarede den gamle og begyndte at tælle paa
Fingrene: »Der er Storaa, Lilleaa, Sønderaa, Bjerg-

vatn og — hvad hed det Vand, du nævnede?«
> Bakkestrøm!«
Rigtigt — og Bakkestrøm imellem de to sidste.
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En letfodet Hest vilde have nok i at sætte over samme
i fire Spring. Ih, kan din Fader ikke lade E b b e

skræve over den?«
Sigrids Hjerte lettedes. »Hvor er den?'

spurgte hun. »Kan du finde den, mener du?«
»Det er nu fjorten og tyve Aar siden, jeg var i

Rye Skov; men jeg tror dog nok, jeg kan hitte til

Bakkestrøm, ved hvis Bredder jeg i min Ungdom vog-

tede Faar!«
»Saa følg min Fader did ved Morgengry!«
Glad tren den bolde Mø ind for Faderen og be-

rettede ham, hvad Ammen havde sagt, føjende til:

»Paa denne Maade finder du Udvej, og jeg frelses!«

Lave klappede Sigrid paa hviden Kind.

»Tænkte jeg ikke nok,« sagde han smilende, »under-

ligt skulde det føje sig, om I Kvinder ej havde gode
Raad under Huen!«

Ved Solens Opgang satte et Par Huskarle Drot-

ten og den gamle G u n i 1 d over den dejlige, med
skovklædte Øer og Holme prydede Sø, som laa imel-

lem Laveborg og Rye Grund. De maatte færdes lang-

somt; thi Egnen var bakkefuld og Ammen havde de
halvfjerdsindstyve paa Bagen. Først ved Middagstid
naaede de det angivne Vand. Efter at have ladet G u-

n i 1 d igentage Navnet for sig og maalt Strømmens
Bredde med Øjnene samt undersøgt Jordsmonnet
rundt omkring, betegnede Lave sig Tilbagevejen
ved at hugge Grene af langs med samme. Dajsfen

derpaa sendte han Præsten i Thors Tempel, hvilket

stod paa det Sted, hvor Landsbyen Alling nu ligger,

til Ebbestrup for at give hans Løfte den af Ammen
tilraadede Forklaring.

Ebbe, som allerede stod rejsefærdig, slog en

høj Latter op, da han hørte Præstens Ord, og svarede:

>Ja, saa fornemmer jeg, at jeg har tabt. Men sig den
Mand, dig sendte: For ilde sødet, skal man raal

gælde!« hvorpaa han drog bort til sine Skibe, der
havde deres Vinterleje i Randers Fjord. De Mænd,
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han hav(le i sin i'jeneste, kinifle ej forlade ham om
Vaarcn. Naar et Vikin^Mo.^ derimcxl var endt o^' Byl-

tet delt, stod det enhver frit for at drage, hvorlien han
lystede. Thorvald saa si^ af den Aarsag nødt til

at føli^e Høvdini:jen til Eni^land, hvis Kyster denne
Sommer var Medet for hans Plyndrinjijer.

Den Maade, Ebbe havde overlistet Lave paa,

forekom Thorvald, hvis Hjerte var ukendt med
al Slags Svig, som noget, der stred mod dansk Ærlig-
hed; ogsaa syntes han af E b b e s Ytringer at kunne
spore, at det mere var Lyst til Eventyr end virkelig

Kærlighed til Sigrid, som ansporede den vilde Sø-

kriger.

Da de derfor om Efteraaret sejlede hiem og
Ebbe og Thorvald stod hver for sig selv paa
Forstavnen af Langskibet, Ørnen kaldet, spurgte den
sidste, hvad Ebbe ved Hjemkomsten ar^tede at fore-

lage si£? med Hensvn til det begyndte Frieri.

»Udføre, hvad bei?vndt er!« var Vikincfens Svar.

»Og føler I da virkeligen Kærlighed for L a v e s

Datter, eller staar jer Hu blot til at søge Kiv med
Drotten?«

»At ægte Sigrid er just ikke min Hensigt nu:
hun skal alene være min fornemste Frille, passe

mit Hus og se til med min Ejendom, naar jea er

borte. Paa denne Maade vorder baade hun og Faderen
bedst vdmysrede!«

»Da agter jeg den væne Mø for god til at være
jer Frille, og det forekommer mig, at eders Hensigt

er ikke renere end Maaden, hvorpaa I har søgt at

naa den!«

»Sligt skulde ingen have saj?t ustrafTet uden du,

Thorvald! Men tæm din Tunge og bland dig

ikke i mine Handlinger, uden saa vidt du udfører

mine Bud!«
»Jeg skal holde mig eders Ord efterrettelig.

Herre! Oa hermed være det eder sa^rt: saa snart vi

har delt Bvttet, forlader jeg eders Tjeneste!
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»For at tjene min Avindsmand?
»Dette Svar bliver jeg jer skyldigt! <<

»Far med Loke!«
Disse Ord udtalede Vikingen med gnistrende

Øjne. Thorvald tav og gik lil den anden Ende al

Skibet. Fra dette Øjeblik af var Venskabet ophørt
imellem disse to Mænd. Thorvald modtog ikkun
de nødvendigste Befalinger af E b b e s M u n d, og da
Vikingen havde teltet Skibene og delt Byttet, drog han
med sin Del til Laveborg, hvor han tog Tjeneste med
den Beslutning snart at gøre sig værdig til at modtage
Mjødhornet af den yndige Sigrids Haand.

Endnu mere forbitret over, at den gæveste Rid-

der, han aatte (havde), var bleven Laves Mand, gav
Ebbe straks ved sin Hjemkomst denne Valget imel-

lem Sigrid og Fejde, og Lave antog den sidste.

Den ene søgte nu at gøre den anden al mulig Afbræk.
Flere Gange belejrede Ebbe Laveborg, men kunde
intet udrette mod de stærke Mure og Thorvalds
mandige og kloge Forsvar, hvilken delte Overanførse-

len med Drotten.

Ved List lykkedes det engang Vikingen at lokke

Lave og hans Helte ud af deres faste Værn; han lod

sig se med et lidet Antal Folk uden for Laveborg, efter

at han havde lagt de øvrige i Baghold inde i den
nærliggende Skov. Imod Thorvalds Raad gjorde

Drotten Udfald med tredive af sine Svende, forfulgte

Fjenden, som trak sig tilbage, og faldt i Bagholdet.

Der opstod en heftig Kamp; men Styrken var alt for

ulige. Lave maatte fly. I en Dal, der endnu bærer
Navn efter Begivenheden, tabte han sin med gyldne

Fjedre prydede Hat, og synger Egnens Piger, den Dag
i Dag er, om dette Uheld saaledes:

Lave vender sin Ganger brat,

ad Skoven lader han stande.

Grene finge i Hatten fat,

den faldt af svedige Pande.
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Standse cj lor den Drot sin IMæs
ior Hallen alter al lage,

Skoven kaldte han Plattenæs,

livoi- del sig monne lildrage.

Den Hidsiglied, hvormed E b b e satte etter

Lave, gjorde, at han glemte sig selv og jog over
Slotsbroen i Hælene af Drotten, nden al hans Folk
var i Stand til al følge ham.

Næppe blev T h o r v a 1 d, som endnu ikke var
kommen over, Fejlen var, før han raabte: »Broen op.

Broen op!« hvorpaa han kastede sig i Slotsgraven for

at svømme over. Men dette Vovestykke havde nær
kostet ham Livet. Hesten kunde intet Fodfæste fhide

paa den stejle Bred, og han maatte gøre adskillige

Vendinger i Vandet, medens han var udsat for de
fjendtlige Skarers Pile og Kastespyd. Endeligen var

nogle af Murens Forsvarere heldige nok til at faa en
Rebstige anbragt, fra hvilken de trak den halvdøde
Kæmpe til sig og bragte ham i Sikkerhed.

Da Ebbes Folk havde mistet deres Høvding
og ingen Mulighed saa i at storme Borgen, holdt de
inde med Fjendtlighederne og sendte i det Sted He-
rolder med hvide Stokke i Hænderne til Lave for

at tinge om Ebbes Udlevering. For at give deres

Ord større Vægt tilføjede de den Trusel, at de, i Til-

fælde af at deres Herre ej blev sat paa fri Fod, vilde

hærge alt, hvad Lave ejede rundt omkring.
»Hvad Grisene gør, skal Ornen bøde for!« var

Laves Svar, og de maatte drage bort med uforrettet

Sag. Længe sad Vikingen i Taarnet, indtil den mæg-
tige Kong R i n g omsicier ])ilagde Tvisten og skaffede

Ebbe Frihed.

Thorvald var haardt saaret; men han velsig-

nede sine Saar. Da Frucnlimmerne i Hedenold var

de eneste, som gav sig af med Saarlægekunsten, blev

Sigrid hans Plejerinde. Freja sørgede for Hel-

bredelsen og kaarede sig med det samme Parret til
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livegne. Ebbe, som for at faa sin Frihed frasagde

sig enhver Fordring paa Laves Datter, maalte se

den Mø,' han agtede at gøre til sin Frille, i sin forrige

Ridders Arme. Sagnet fortæller, at T h o r v a 1 d med
sin skønne Viv tillige arvede Laveborg, og at han og
Sigrid efterlod sig en talrig Afkom. Iblandt deres

Børnebørn skal nogle have fundet Vejen til Island

og nedsat sig paa denne 0. Hvo ved, om vor berømte
Billedhugger ikke nedstammer fra dem?

Om Ebbes øvrige Handlinger ved jeg intet at

berette uden alene dette, at han blev en af Nor-

mannernes Anførere og tilsalte Livet ved en Land-
gang paa Flandern. Hvad Kong Ring angaar, da
lader Fru Elsebeth B r o c h e n h u u s, i hendes
Rim om danske Kon"^6T fra 1589, hans Medbejler til

Tronen, Sigurd den Anden, tale som følger:

leg vaar Kong G ø I t r i c k s Dather Søn,

och Ring vaar lige nær i Kiøn
afT Kong 11 uf f Morbroder min:
Juder tog ham til Konge sin,

Sielland och Schone kaarede mig,

dog tog han Riget allt til sig,

der ieg var ude mod Rigens Fiende;

ieg kom strax hiem ieg spurgte Tiende,

och rycktes saa med hannem JLaar,

at vi fik huer sin Bane Saar.



Vaagekonen.

Første N a 1.

I Stedet for at faa Jenny Lind at høre, fik

jeg noget andet at føle, hvorledes nemlig det smager
at faa en Arm af Led. Det forvoldte Karrighed. Jeg
vilde spare nogle Daler i Sjovergebyr, jeg vilde selv

være Sjover.

Det bekom mig ilde; i Trængselen forvredes min
venstre Arm i »Aawselen« (Skulderen), som det hed-
der paa Jydsk. Med den højre brød jeg mig en Side-

vej og retirerede til Hospitalet.

Min Arm fik sin smertelige Tilrettevisning og
hele Personen anvist en Hjørneseng.

Jeg havde nu Anledning til at anstille Betragl-

ninger over Kontrasten mellem Tonerne af en Kon-
cert og dem, der høres i en Sygestue. Vel er Kontra-
sterne iørefaldende; dog har begge, rigtignok fjerne.

Ligheder, f. Eks. den utaalmodige Patients Klynken
minder om en Adagio (blidt) i B-Mol, den knarvorne
Rekonvalescents Murren og Snærren om visse bizarre

Strøg paa Violinen og den sovendes taktmæssige
Snorken om Sangerindens Triller.

Pinen i min Skulder tog saa smaat til at dulme,
saa mine Øjne de finr'e en Hvile et Par Timer. Ingen
dansende Ellepiger aabnede dem; men en gammel
Vaagemo'er, som havde afløst Gangkonen, var traadt
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hen til Sengen for at bedække mig med det afglidte

Tæppe. Hun havde Rynker i Panden og om Munden,
magre, fremstaaende Kindbakker, indfaldne Læber
og en frembøjet, krummet Overkrop. Hænderne var

mig paafaldende; de havde intet af Almuekvinders
Teglstensrødhed, men derimod en Hudfinhed, som
antydede en bedre Herkomst — bedre Dage end disse.

Derhos bar hun en bred Guldring paa Kæreste-
fingeren.

»Har Herren noget at befale?« spurgte hun med
denne Klasses kolde Høflighed.

»Har jeg frisk Vand?« genspurgte jeg.

»Der staar.«

»Naar kommer Doktoren og ser til min Arm?
»Han har været her; men da sov De. Han sagde,

at jeg skulde bade Skulderen, naar De vaagnede: til-

lader De? her har jeg Flasken.«

»Behag, Madam, naar De synes.«

Hun udførte Saarlægeværket med en Sikkerhed
og Lethed, der var saadanne Hænder værdig. Jeg
drejede Hovedet for at se paa dem og sagde: »De gør
det godt, Madam!«

»Jeg er hverken Madam eller Frue.«

»Enke maaske?«
»Ikke heller.«

»Altsaa endnu Jomfru!«
»Aa ja.«

»Men De har dog været forlovet, ser jeg.<

»De maa ikke tale for meget, min Herre! Del
har De ikke godt af. Armen er færdig, læg Dem nu
kønt igen til Ro!«

»Tak, tak! min go'e! — Nabosengen er tom?
»Det bli'er den ikke længe; vi venter en Patient

endnu i Aften; han er anmeldt. Naar han kommer,
vil der gøres Dem Uro; derfor mindede jeg Dem om
straks at ta'e Dem en Lur forlods ud — sov vel!<

Dermed gik hun hen til en anden Patient, og jeg

lurede. Ikke længe.

St. St. Blicher: SamledTNovelier VI. 14
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Je^' vaa^Miede uden al vart* vækket, ke^ ovrr til

Naboscngen; den var tom endnu. For Enden af min
stod den ^amle Kone.

»Hvad er Klokken, Mo'er?<
»Tre Kvarter ])aa elleve — ønsker De no^'et?'

»Aa nej! — dof^ kunde je^' ha'e Lyst til at kende
denne RinL(s Historie.

c

»Hvad kunde det interessere saadan en gammel
Herre? Det er en gammel Historie, der vilde kede
Dem, som den længe har kedet mig. Nu kommer
de med Patienten.«

Hun trippede hen til Døren i den anden Ende nf

Stuen.

Ind førtes en gammelagtig Mand i Skjorte

ærmer, højre Arm i Bind. Døren var ikk(* lukkel

efter ham, før han med øvet Tungefærdighed tog saa

ledes paa:

»Naa da! saa det blev Codaen (Slutningen) til den
Satans Koncert — nysseligt sang hun, det skal jeg al-

drig nægte; men m i n Finale! — hvorfor tog jeg ikke

Vogn? saa var jeg ikke bleven paakørt og havde hel-

ler ikke faaet Armen knækket — og saa skulde det

endelig være den højre! Gid hun aldrig havde set

København, den svenske Kanariefugl! saa var den
Ulykke ikke sket — er det her, jeg skal ligge? <'

»Ja vel,« svarede Vaagekonen, »vil De behage
at sætte Dem, at jeg kan hjælpe Dem af Deres Under-
klæder!«

Det gjorde hun, medens han i Stødemaal bandte
Jenny Lind, Koncert og Kuske. Han blev endnu
ved med Monologer i Sengen indtil over Midnat: snn

gav han da sig selv og mig Ro.

Anden Nat.

Det kom mig for, at jeg engang tilforn skulde

hjive hørt dette Mæle. Dagen efter, som vi snakkede
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del min Arm klemme af Led uden at have hørt

hende, og han sin brække, efter al han havde hørt

hende — da tyktes hans Stemme mig endnu mere
gammelkendt. Endogsaa Ansigtet var mig ikke ube-

kendt.

Efter at Lægen om Aftenen havde forladt os,

siger jeg til ham: »Siden vi er blevne Naboer her og
begge for en og samme Dames Skyld, ta'er jeg mig
den Frihed at spørge, om Deres Navn ikke er

Nældeblad?«
»Jo, det skal jeg aldrig nægte! og Deres?-
Jeg sagde ham det.

»Mindes jeg dog ikke,« vedblev han, »at jeg har
set Dem før.«

»Det vil jeg gerne tro,« svarede jeg, »for det er

over fyrretyve Aar, siden vi dansede Molinasko i det

Venskabelige Selskab.«

»Død og Pine! var De ogsaa Medleml ja det var

et Mahogniselskab det! sikke Baller! sikke Damer!
»Hm! kan det endnu more Dem at tænke saa

langt tilbage.«

»Hm! det er virkelig længe, siden jeg tænkte paa
den Kommers — men — naar man bliver sengelig-

gende, saa gider man ikke tænke paa det nærværende,
langt mindre paa det tilkommende, og saa maa man
jo holde sig til det forbigangne.«

»For somme er det endnu det allerværste.

»Hvorledes det?«

»Fordi alle Mennesker der har mer eller mindrtw
de helst vilde glemme; havde man en Lethe (Glemse-

lens Flod), hvori saadan noget sank til Bunds og alt

det glædelige svømmede ovenpaa — det var en anden
Sag.«

»Jeg skal aldrig nægte, det vilde falde mere be-

kvemt; imidlertid kan man dog chassere (jasfe) rask
forbi det grimme og balancere langsomt foran det

smukke.«
14*
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»Som Dt' [)aa Klubballcrnc balaiutMCHh* toraii

den smukke Jomfru Nielsen.-
»Kan De huske hen(]e?<

»Jo — hvad blev der af hencieV Deres Konr
maaske?«

»Nej! det havde maaske været f?odt for mig; thi

siden liar je^ inii^en faaet — det er maaske bedre.

ITar De Lvst at høre, skal je^ fortælle Dem, hvorledes

det i^ik til.«

»Marie Nielsen var meget smuk, det skal

jeg aldrig nægte. Der var i hendes barnlige Ansigt, i

hendes Tale, i hendes hele Væsen noget saa naivt, at

jeg blev sterbens forlibt. Det blev hun ogsaa, for jeg

var en ret net Karl, og flere end en nvsselig Dame
har været den første til at give Signalet, og saa —
De forstaar mig nok. Med Marie og mig gik det

rigtignok ikke videre end til Kyssen og Klappen —
hemmelige Møder satte hun sig alvorlig imod. Naa.
jeg satte hende Rimmen naa Fingeren: hun gengældte
Gaven; men hun blev lige saa knibsk som for. Jeg

snakkede om Æ£?teskab; det Ivttede hun villig til:

men inden en Mand i sort Sløjkiole og med hvid

Krans om Halsen havde lagt sin Haand paa vores,

vilde hun ikke gi'e sig.«

»Det var ubegribeligt!«

»Det var det ogsaa, og denne Pænhed begyndte
at ennuyere (kede) mig. Det kom m\a for, som om
hun ikke var skabt for Kærlighed. Imidlergodtid traf

det sig, at en lige saa glimrende Stjerne fremskinnede
paa den »venskabelige< Himmel — har De kendi

Frøken S ii s m i 1 c h?<
»Jeg saa hende der; intet videre.«

»Hun var ej alene dejlig, hun var fortrvllende:

hun var vittig, sindrig, hun var en Fedronning —
hun forheksede mig: min frugtesløse Kærlighed til

Marie udslukkede hun indtil den sidste Gnist. Da
jeg ikke længer elskede den stakkels Tøs, vilde jeg

ikke bedrage hende med hyklet Kærlighed, trak mig



213

derfor i Stilhed tilbage og kurede til den skønne
M o r g a n a. Ak! hun hævnede Marie. Frøke-
nen koketterede med mig, intet videre. Hun fjer-

nede sig i samme Maal, som jeg nærmede mig. Nu
begyndte jeg ligeledes at kokettere, lod, som jeg vilde

trække mig tilbage. Saa drog hun frem, vi byttede

Roller. Alt dette gav intet Resultat. Nu tog jeg Bla-

det fra Munden, erklærede min inderlige Kærlighed
og bad om hendes Haand. Hun sænkede Øjenlaa-

gene, derefter hele Hovedet og sagde med en Stemme,
der indgød mig det bedste Haat): »Min Herre! der

er kun een Hindring i Vejen — at bortrydde den —
overlad mig til mig selv i tre Dage — og — vær nu
vakker — forlad mig.« Hun snoede sig hurtigt om
og forlod mig. Jeg var vis paa min Salighed.

<

Her afbrødes han ved Vaagekonens N ærmeise.
Hun hviskede lydt: »De taler saa højt, at De vækker
de andre Patienter eller holder dem vaagne paa en
Tid, da hvem der kan, skal sove. Gem heller Fort-

sættelsen af Deres Historie til i Morgen! det er ogsaa

bedst for Dem selv.«

Og saa gjorde han.

Tredje Nat.

Paafølgende Aften, da der var blevet roligt paa
Stuen, tog min Sidemand ved igen saaledes:

»Med min Salighed var det inte ret bevendt. Jeg
bildte mig ind, at jeg svævede i den sjette Himmel tæt

op mod den syvende; men jeg mærkede pludselig, al

jeg krøb plat nede paa Jorden. Jeg fandt, at det var
en Formastelse mod min Engel, hvis jeg uden hen-
des Tilladelse løste Kongebrev, ellers havde jeg gjort

det uden Ophold. Jeg ilede til hende for at modtage
et bestemt »Ja«. I de tre Dages Mellemrum havde
hun forandret sig næsten til Ukendelighed. Del
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stjerneklare* Aasyii var nu uverlriikket med et gen-
neinsigligl Slor, eller del var i Skygge. Øjnene var
blevne mindre og mallere, Læberne smallere, lil-

knebne, Morgenskærel var borle ira Kinderne, hele

Figuren sunken nogle Fingersbred. Hvad kunde
være Aarsagen hertil uden Læaigselssmerle — eller

mig? Del kunde jo ikke va^re andel. Jeg angreb
hende med stormende Veltalenhed, med Elskovs
ømmeste lljertesprog. Hun gav sig ikke, hun veg
ikke. Hun bad om hreoglyve limers Stiisland. Ind-
rømmet. Jeg sov ikke et l^jeblik i alle disse hreoglyve
Timer —

«

»Drømte De ikke heller?

<

»Hvor kunde jeg drømme, naar jeg ikke sov?«
»Paa en Maade, jeg mente, om De ikke drømte

(mi, at hun vilde blot holde Dem for Nar?<
»Det gjorde hun ikke, som De straks vil høre.

Mig holder man ikke for Nar. Jeg forbiede mig
ikke, jeg Høj til hende — ah! hun var igen den sæd-
vanlige glædestraalende, tillokkende — Sirene. Jeg
greb efter hendes Haand — hun lagde dem begge paa
Ryggen og sagde: »hverken den højre eller den ven-

stre! de tdhører nu begge en Mand, som vel ikke er

saa smuk som De« — sagde hun skælmsk — »allige-

vel har han forstaaet i en Fart at vinde mit Hjerte,

og i den samme Fart skal vi giftes — undskyld der-

for!« Hun nejede, vendte sig og hoppede væk. Der
stod jeg. Jeg overvejede, hvilken Doasmaade kunde
være baade den hurtigste og den pæneste: Drukning
— det er hundsk, Hængning — den bruger man til

Tyve, Skydning er saa voldsom. Gift pinagtig; jeg

kunde ikke blive enig med mig selv, og derfor he-

slemle jeg mig ikke til nogen af dem, men gik hjem
og lagde mig til Sengs. Da jeg vaagnede, landt jeg

det forunderligt, at jeg havde kunnet sove, og be-

gyndte at ræsonnere over min Stilling. Jeg skal aldrig

nægte, den var ubehagelig. At slaa op med min Kæ-
reste for at bejle til en anden og faa nej, to for een
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og ini>eii af to, del var overraskende. Besluttede jej^

da ei'ter otte Dages Overvejelse at gøre Marie lyk-

kelig. Med dette Forsæt nærmede jeg mig hendes
Bopæl, gik ind og hørte, at Familien var rejst fra

Byen for bestandig, man vidste ikke hvorhen, fik det

heller aldrig at vide.«

Vaagekonen havde mod Slutningen af hans Be-
retning nærmet sig Foden af hans Seng, hvor hun
med sammenlagte Arme saa ham stift i Ansigtet.

Da han holdt op, lagde hun sine Hænder paa Hjørne-
stolperne og sagde:

»Har De Lyst at vide, hvorledes det siden er

gaaet hende, da kan jeg godt sige Dem det, for jeg

har kendt hende meget nøje saavel som hendes hele

Skæbne lige til nu.«

Her maatte hun standse, da en urolig, meget
lidende Patient raabte paa hende og hun længe maatte
pusle ved ham og straks derefter ved en anden.

Fjerde Nat.

Paa bestemt Tid nedlod sig vor Vaagemo'er paa
lui Stol mellem begge vore Senge og talte, som følger:

»Marie var et godt Barn, men havde ikke ret

meget af det, man kalder fin Opdragelse; hun kunde
synge, men ikke spille, hun forstod ingen fremmede
Sprog, havde ingen Snakkefærdighed, langt mindre
Gaver til at skose eller skære enten nærværende eller

fraværende. Men hun havde almindelig sund For-

stand, et ømt og trofast Hjerte. Med et saadant Hjerte

hang hun ved den troløse, der alene havde til Hensigt
at betjene sig af hendes uskyldige Godtroenhed til at

bedrage hende, naar hun havde føjet hans vilde Be-

gærligheder. Da han fornam, at det vilde falde liam
saare vanskeligt at opnaa sin slette Hensigt, forlod
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han hende for at prøve sin Lykke hos Frøken Mor-
i^ana.

Da Marie erfarede dette, blev hendes Sorg til

Græmmelse, og hun havde allerede givet Afkald paa
Livets og Kærlighedens Glæder, da han efter sit

Uheld hos Frøkenen vendte tilbage til den forkastede
Jomfru. Men borte var hun, og l3orte blev hun. Det
var gaaet tilbage med Faderens Formuesomstændig-
heder. For Levningerne købte han en lille Gaard paa
en Udkant af Sjælland, hvor han i de første Aar slog

sig nogenlunde igennem.
Marie fik flere end een Bejler; men hun havde

afsvoret Ægteskab saavel som Kærlighed. Havde
hendes Hjerte før været varmt, saa var det nu blevet

saa koldt, at det aldrig mer kunde optøes.

Faderen kom i Gæld, sank stedse dybere og
dybere og græmmede sig til Døde. Med det lidet, der

kunde reddes, tyede Moder og Datter ind til Køben-
havn, indlejede sig simpelt og ernærede sig taaleligt

ved kvindelig Haandgerning. Saaledes hengik nogle

Aar, Da blev Moderen nedlagt paa et langvarigt

Sygeleje, fra hvilket hun aldrig mere opstod. Datte-

ren maatte arbejde for begge, og da Moderen var be-

gravet, havde Marie af fordums Velstand ikke mere
igen, end hvad der kunde rummes i en liden Kiste.

En menneskekærlig Læge, der havde behandlet
den gamle i hendes Sygdom, set den nu i de fyrre

gaaende Maries Omhyggelighed og begges tiltagende

Nødlidenhed, tilbød denne en Ansættelse som Vaage-
kone paa et Hospital.«

Dette sidste slog os begge paa een Gang, vi stir-

rede med sælsom Forventning paa den tandløse

Kælling.

)>Der er hun endnu, og her sidder hun.«

Min Nabos Ansigt fortrak sig. Overdynen skæl-

vede konvulsivisk. Hun traadte til og lettede den, idet

hun sagde: )>Hvor er Ringen, jeg gav dig?«
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Hun saa flygtigt paa Fingrene af den spjælkede
Arm —

»Naa, den er borte, du har vel givet den til en
af de mange, du efter mig har forraadt; men se! her
er min, paa samme Sted hvor du satte den. Der skal

den blive siddende, naar jeg kommer ned i Omklæd-
ningsværelset — jeg mener Graven — for engang at

vidne imod dig, naar de døde opkaldes til Dommen.
Hun svævede hen til sin sædvanlige Plads, lig en

Skygge fra de dødes Land — der var i samme Øje-

blik den troløses bortflygtede Sjæl.



Digte.

Til Danerfolket.

Al hore noget fra hojtop i Tiden,
selv Eventyr, l)lot del er længe siden,

er Tidskort for de store med de smaa —
Nej! ikke Tidskort; hellere Tidsdroje:

med Verdens Færd at holde stadigt Øje,

at se, livordan det før og nu mon gaa —

At se, hvorlunde blodigt der er kæmpet,
hvorledes Lys er tændt og atter dæmpet,
og hver Gang atter klarere fremgik:

hvordan det knustes, styrtedes med Haanden,
men rejstes atter, bedredes ved Aanden,
som Mennesket har stedse haft for Skik.

Men har man og sig set trindt om paa Jorden,

man dvæler helst og længst ved eget Norden.
ved eget Kød og Blod og Sind.

Hvad vore Fædre haver her bedrevet,

hvad Brage sang og Saga har beskrevet.

sig præger dybest dog i Sjælen ind.

At jeg begynder saa, det er fordi

der ligger Sandhed og i Poesi;

med Sandsagn kan sig Fantasien rime.

Jeg tænder inlet Lys; jeg pudser blot

ved det, som brænder — maa det skinne godt

i en og anden dunkel Vintertime!
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Der var et Liv udi vort gamle Norden:
Kamp, Kærlighed og Sang, i Himlen som paa Jorden
Hint Hof i Valhal var som det i Lejre:

Ved Bægerklang man fejred sine Sejre,

heredte sig til ny, — til Vaabengny
Festmaaltid vendtes.

Med Mjød begyndtes, og med Blod der endtes.

I Danmarks Ungdom havde de for Skik:

med Vaaren ud til Orlogs Manden gik,

sig Guld for Staal, Mundgodt for Guld tiltusked

Paa Vand, paa Land man tumled sig; men naar
sig havde meldt det barske Efteraar,

og Stormene i Sejl og Tage rusked, ^

Naar Dag blev kort udi det kolde Nord,
Oldfa'er sig bænked ved det lange Bord
og laante Lys fra Arnen, Fryd fra Kruset:

om ej af Gammeløl og Mjøden sød,

saa, naar i Hallen Strengelegen lød,

af Skjaldekvadene han blev beruset.

Hvad Hærværk han om Sommeren bedrev,

ham Sangeren med dybe Runer skrev:

paa ny sin Kamp han sejrende udfægted.

Men saa — han Bæger, Sværd og Sang forlod,

naar Elskov ildnede hans friske Blod,

og Disen ved hans Heltehjerte smægted.
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Tym SællandsfaV.

(Melodi af H. Kristjansen og H. Nutzhoin.

En Vise nu ville vi sjunge,

hører til baade gamle og unge!
I Ilildurs Leg,

hvor Staal gjorde Kinden kold og bleg,

jeg vover de danske Drenge.

Og det var Kong K n u d hin Rige,

han monne paa Engelland krige —
med Hildurs Leg,

hvor Staal gjorde Kinden kold og bleg,

han voved de danske Drenge.

Det meste havde han vunden
og sad som Kongen i L u n d e n,

fra Hildurs Leg.

Da sankede Briternes Konge
af Mænd baade gamle og unge
til Hildurs Leg.

Han vilde nu prøve det sidste,

før han vilde Riget miste

i Hildurs Leg.

Da blev det muntert til Hove;
Kong K n u d han vilde ej sove

fra Hildurs Leg,

hvor Blodet l)li'r koldt og Kinden bleg

»Herud, mine Kæmper alle I

i Marken monne de kalde
til Hildurs Leg.

Hvor Staalet gor Kinden kold og bleg,

jeg vover mine danske Drenge.
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Saa førte de Konger tvende
enhver sine trofaste Svende
til Hildurs Leg.

Først brugte de sig med File

og det foruden al Hvile

i Hildurs Leg.

Derefter med Spyd og Sværde;
da først blev der Liv paa Færde
i Hildurs Leg,
hvor mangen en Kind blev kold og bleg.

Men Briterne vare saa mange,
de gjorde os Vejene trange

i Hiidurs Leg.

Det hældede langt hen ad Dagen,
da Danmarks Banner blev tagen

i Hildurs Leg:
saa mangen blev der baade kold og bleg

Og tykkes Lykken at svige:

de Danske begynder at vige

i Hildurs Leg.

»Saa heftig Briten han trænger —
siger Ty m, »nu vil vi ej længer
fra Hildurs Lesf.«'{->'

Mod Træ saa sætter han Ryggen:
»Her er en urimelig Trykken —
i Hildurs Leg.«

Han hugger en Gren udaf Bøgen:
»Nu først bli'r der Alvor af Spøgen
i Hildurs Leg.«
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Siiii slikker han den oj) paii LiuiMii:

>II(Mrr('in nu! li^vn nu lil Danscnl
lil Hildnrs Lc^M
Saa i^orcr nu l^rilcn oni Kinden \)W'^\

herfrcni nu, I danske Drenge!'

Saa har de fortalt os om Tyrken:
med Tysken han ])rove(le Styrken
i Hildurs Leg.

Og da han nu tabte sin Fane,
paa Krigens den blocHge Rane,
i Hildurs Leg —
af Hesten han huggede Svansen
og fæstede den op paa Lansen,
til Hildurs Leg.

Og brugte han Halen som Fane,
og blev den da Fjendernes Rane
i Hildurs Leg,
hvor Staal gjorde Tysken og Tyrken bleg.

Saa giorde T y m da med Kvisten.

For Fjenderne stakket blev Fristen

i Hildurs Leg.

For danske Sværde de sunke:
de dode de laa udi Runke.
fra Hildurs Leg.

Og alt som nu Sejren var vunden,
Knud Konning oplod han saa Munden
om Hildurs Leg:

»Du, som skær' Ranner af Røge,
dit Navn det vil jeg nu øge
for Hildurs Leg.
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T y m Banner vil jui* (lii> kaiciu;

det Navn dii? vel monne tilfalde

af Hildurs Lef?,

hvor mangen en Kind blev kold og bleg

hil sæl mine danske Drenge!«

Jeg tror, at i disse Dage
det Navn er endnu tilbage

fra Hildurs Lea.
ry-

Og er her end noget af Blodet,

jeg venter, det haver og Modet
til Hildurs Lea.'^'

Jeg venter af flere det samme,
giv' Gud, vi ej vorde til Skamme -

i Hildurs Leg,

hvor Staal og Bly gør Kinden bleg.

jeg vover de danske Drenge.
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